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huollossa eniten ongelmia ilmeni ongelmajätepakkausten merkitsemisessä jätteiden synty-
paikoilla. Tähän ratkaisuna ehdotettiin kokeiltavaksi jätteiden syntykohteisiin sijoitettavia 
jätekortteja, joista pakkaajat voisivat helposti tarkistaa tarvittavat merkinnät. Myös mustan 
jäteöljyn keräämistä olisi mahdollista parantaa, jotta suurempi osa siitä saataisiin hyödyn-
nettyä materiaalina. Kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseksi työssä ehdotettiin sekajät-
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The aim of this diploma thesis was to find ways to improve conventional waste manage-
ment at Fortum's nuclear power plant in Loviisa. The main targets of this thesis were to 
find ways to reduce the amount of landfill waste and to make the sorting of waste more 
efficient. A significant subject in this study was also the effect of the overall reform of 
waste legislation on the waste management of companies. The structure of this work 
mainly resembled the structure of a waste management plan. A waste management plan 
consists of an initial survey, the preparation and implementation of the plan. The survey 
methods used for finding the development needs of waste management of Loviisa power 
plant were discovering the authority requirements, a waste management query to the per-
sonnel, benchmarking and a cost comparison of selected utilization and repository meth-
ods. 
 
As a result, it was observed, that the sorting of waste could be made more efficient most of 
all by increasing the amount of training given to the personnel. To make the sorting of 
waste as easy as possible, the instructions of sorting must be available both to the own per-
sonnel of the company and the contractors. The most significant problem of the hazardous 
waste management was the lack of adequate labelling of the hazardous waste packages at 
their birthplaces. A suggested solution is to put waste cards visible to the sources of haz-
ardous waste. Then the waste sorters could easily check the adequate labelling of packages 
from these cards. It is also possible to make the sorting of black waste oil more efficient, 
thus allowing more of it ending up in material utilization. It is possible to decrease the 
amount of landfill waste by taking the waste into an incineration plant instead of landfill. 
This change might increase the cost of waste management at the power plant, but environ-
mentally the change would be beneficial. 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 
 

Benchmarking oman toiminnan vertaaminen toisten toimintaan, ts. mallioppi-

minen 

 

CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mix-

tures. (Asetus (EY) N:o 1272/2008) 

 

ECHA European Chemical Agency/Euroopan kemikaalivirasto  

 

EHS  Environment, Health & Safety/Ympäristö, Terveys & Turvalli-

  suus 

 

EHSQ Environment, Health, Safety & Quality/Ympäristö, Terveys, 

Turvallisuus & Laatu  

 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

EU Euroopan unioni 

 

GHS Globally Harmonised System of classification and labelling of 

chemicals (CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008) 

 

Hiilidioksidi- Ilmastonmuutokseen vaikuttavia päästöjä ovat mm. hiilidioksi- 

ekvivalentti (CO2-ekv) di, metaani ja typpioksiduuli. Päästöt muunnetaan ilmastovaiku-

tuksiltaan yhteiseen yksikköön, hiilidioksidiekvivalenteiksi, 

käyttämällä päästökohtaisia karakterisointikertoimia (CO2 = 1, 

CH4 = 25, N2O = 298) 

 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Direktiivi 

2008/1/EY) 
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Kontaminaatio radioaktiivinen kontaminaatio: radioaktiivinen saaste, ei-

toivottu radioaktiivinen aine pinnalla tai tilavuudessa. 

 

KTT käyttöturvallisuustiedote: asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen 

tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä 

teollisuus- tai ammattikäyttöön. 

 

LEL  Loviisan voimalaitoksen Taloushallinto -yksikkö 

LEP  Loviisan voimalaitoksen logistiikkayksikön Varasto- ja kulje-

  tusjaos. 

 

LK  Loviisan voimalaitoksen Käyttöyksikkö 

 

LKTT Loviisan voimalaitoksen Käytön tuki -jaos 

 

LLJR Loviisan voimalaitoksen laajennettu johtoryhmä 

 

LOSO Loviisan voimalaitoksen laitosalueella sijaitseva sosiaaliraken-

nus 

 

LSYS Loviisan voimalaitoksen Säteilysuojelu -jaos 

 

LYA Loviisan voimalaitoksen Aluepalvelut -jaos. 

 

PTS pitkän tähtäimen suunnitelma 

 

POLKU Tutkimushanke "Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ym-

päristö- ja kustannusvaikutusten kannalta" 

 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals/Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja 

rajoittaminen. (Asetus (EY) N:o 1907/2006) 
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Tukes Turvatekniikan keskus 

 

Valvonnasta vapau- Ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella syntyvä vähäisissä mää- 

tettavat jätteet  rin aktiivinen jäte, jota ei ole pidettävä ydinenergialain 

(990/1987) 3 §:n tarkoittamana ydinjätteenä tai joka voidaan 

ydinenergia-asetuksen (161/1988) 10 §:n nojalla sulkea ydin-

energialain soveltamisalasta. 
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1  JOHDANTO 
 

Ympäristötietoisuus lisääntyy vuosi vuodelta. Toistaiseksi siihen vaikuttaa paljolti lainsää-

dännön kiristyvät vaatimukset, jotka on huomioitava eri toiminnoissa niin yrityksissä kuin 

ihmisten arkielämässä. Lainsäädännön vaatimukset asettavat vähimmäistason, jonka lisäksi 

yritykset joutuvat jo nyt, mutta etenkin tulevaisuudessa, kehittämään toimintaansa yhä 

enemmän myös vapaaehtoisin toimenpitein. 

 

Ympäristöä säästävän ja suojelevan tiedon ja kokemusten jakaminen yritysten välillä hyö-

dyttäisi kaikkia osapuolia. Toisaalta hyvin hoidetut ja tehokkaat ympäristö- ja jätehuolto-

järjestelmät voivat antaa yritykselle parhaimmillaan kilpailuetua muihin toimijoihin näh-

den. Ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuva hyöty on kuitenkin laitettava etusijalle. 

Teollisuusyritysten tulee jatkossa pyrkiä kehittämään entisestään erityisesti toimintansa 

materiaali- ja energiatehokkuutta, vaarallisten aineiden varastoinnin ja käsittelyn hallintaa 

sekä työntekijöiden jäteosaamista. Organisaation toimintaa on kehitettävä luomalla hyvät 

edellytykset jätehuollon ja ympäristöasioiden hallinnalle.  

 

Jätehuoltoa voidaan kehittää laatimalla yritykselle jätehuoltosuunnitelma, jossa kartoite-

taan yrityksen jätehuollon nykytila ja kehittämistarpeet. Jätehuoltoa ja muuta ympäristöön 

liittyvää toimintaa sekä niiden kehitystä on seurattava säännöllisesti myös suunnitelman 

laatimisen jälkeen, sillä esimerkiksi jo lainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräyksien 

muutokset vaativat usein yrityksiltä toimenpiteitä.  

 

Kaikissa toiminnoissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä ehkäisemään jätteen syntymistä. Jätteen 

syntymistä pystytään ehkäisemään ehkä parhaiten vähentämällä paljon jätettä synnyttävien 

hyödykkeiden kuluttamista. Toisaalta tuotannon energian käyttöä on tehostettava ja mate-

riaalien kulutusta vähennettävä. Jätteitä hyödyntämällä saadaan vähennettyä usein neitseel-

lisen raaka-aineen käyttöä ja energian kulutusta. (Suomen ympäristökeskus 2010.) Jäte-

lainsäädännön lähitulevaisuuden muutokset kannustavat teollisuusyrityksiä tarkastamaan, 

vastaako oma jätehuoltojärjestelmä muutosten asettamia vaatimuksia.  
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1.1  Työn tausta 
 

Loviisan Hästholmenin saarella sijaitseva Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoi-

malaitos koostuu kahdesta painevesireaktorityyppisestä yksiköstä, jotka otettiin käyttöön 

vuosina 1977 ja 1980. Yksiköiden turvallisuutta ja käytettävyyttä on kehitetty vuosien ai-

kana merkittävästi, ja nykyisin reaktorit tuottavat sähköä vuodessa yhteensä noin 8 TWh. 

Voimalaitoksen tuottamalla sähköllä katetaankin noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta. 

(Fortum a, 2.) 

 

Voimalaitoksen varsinainen laitosalue on jaettu valvonta-alueeseen sekä ei-valvonta-

alueeseen. Valvonta-alue eroaa ei-valvonta-alueesta siten, että valvonta-alueella sijaitsevat 

järjestelmät sisältävät tai saattavat sisältää radioaktiivisia aineita. (Fortum a, 4.) Muut alu-

eet kuuluvat ei-valvonta-alueeseen. Ei-valvonta-alueella syntyvien jätteiden käsittely hoi-

detaan samalla tavoin kuin millä tahansa muulla teollisuusalueella. Tavanomaisen jätehuol-

lon piiriin kuuluvat voimalaitoksen ei-valvonta-alueen lisäksi laitosalueen ulkopuolisia 

kohteita, kuten esimerkiksi koulutuskäytössä olevat Eduhill ja simulaattorirakennukset, 

LARA-toimistorakennus ja Cafe Port, veden- ja jätevedenpuhdistuslaitokset sekä vieras-

maja.  

 

Toisinaan valvonta-alueen jätteitä voidaan vapauttaa valvonnasta, jolloin ne voidaan käsi-

tellä tavanomaisena jätteenä. Toisaalta myös ei-valvonta-alueella voi syntyä pieniä määriä 

radioaktiivista jätettä, joiden käsittely kuitenkin kuuluu matala- ja keskiaktiivisen jätehuol-

lon piiriin (Fortum a, 5; Fortum 2008, 6.) Ei-valvonta-alueen jätehuoltoa voidaan kutsua 

myös konventionaaliseksi tai tavanomaiseksi jätehuolloksi.  

 

Loviisan voimalaitoksella syntyvän jätteen määrään vaikuttaa oleellisesti kerran vuodessa 

molemmille yksiköille suoritettavan huoltoseisokin pituus ja etenkin sen aikana tehtävät 

toimenpiteet. Toinen merkittävä konventionaalisten jätteiden määrään vaikuttava tekijä on 

valvonnasta vapautetut jätteet. Reilun kymmenen vuoden ajanjaksolla ei-valvonta-alueen 

vuosittainen jätekertymä on ollut lähes 550 tonnia ja valvonnasta on vapautettu vuosittain 

keskimäärin 41 tonnia jätettä. Valvonta-alueella muodostuu huomattavasti vähemmän jä-

tettä kuin ei-valvonta-alueella. Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana valvonta-

alueen vuosittainen jätekertymä on ollut noin 80 tonnia vuodessa. 
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Vuonna 2010 Loviisan voimalaitokselle tehtiin kemikaalienhallintajärjestelmään liittyvä 

diplomityö, jossa sivuttiin ohimennen myös konventionaalisen jätehuollon ongelmia. Ran-

nan (2010) mukaan konventionaalista jätehuoltoa käsittelevä ohje oli ”melko vaikeaselkoi-

nen” ja se oli kirjoitettu pintapuolisesti. Esimerkiksi pienkemikaalien käsittelyä varten ei 

ole ollut saatavilla selkeää ohjeistusta. Yksittäisten asioiden tarkastamista jäteohjeesta ei 

myöskään koettu helpoksi ohjeen muotoilun takia. Ongelmajätteiden ohjeistuskin oli jäänyt 

suurelta osin vain yleispäteväksi, eikä esimerkiksi vajaiden aerosolipullojen lajittelua ollut 

ohjeistettu lainkaan. Myös ongelmajätteiden lajitteluun ja astioiden merkitsemiseen kaivat-

tiin selkeää, yhtenäistä toimintatapaa. (Ranta 2010, 74.) 

 

Ranta (2010) toteaa diplomityössään myös, että Loviisan voimalaitoksella tulisi tarkastella 

konventionaalisen jätehuollon toimivuutta tarkemmin ja päivittää jätehuolto-ohje nykyistä 

selkeämmäksi. Erityisesti jätehuollon organisaatiorakenne ja vastuut kaipaisivat selkeyttä-

mistä, jotta voimalaitoksella työskentelevillä olisi varmuudella tiedossaan jätejakeiden 

lajittelun ja käsittelyn ohjeistuksesta ja neuvonnasta vastaava henkilö. (Ranta 2010, 82–

83.) 

 

Loviisan voimalaitokselle tehtiin vuonna 2010 toinen opinnäytetyö Rannan (2010) diplo-

mityössään esittämiin parannusehdotuksiin pohjautuen. Ruokonummen (2010) opinnäyte-

työ käsitteli huoltokemikaalien varastointia Loviisan voimalaitoksella, ja sen ensisijaisena 

tavoitteena oli löytää keinoja huoltokemikaalien määrän vähentämiseen voimalaitoksella. 

Tärkeinä tavoitteina työssä olivat myös ihmisten ja ympäristön turvallisuuden parantami-

nen ja työkäytäntöjen yhtenäistäminen. Työssä tunnistettiin voimalaitoksen huolto- ja kor-

jaustoiminnassa käytettäviä kemikaaleja, ja niiden osalta parannettiin varastoinnin tietojär-

jestelmän tietoja. Työn puitteissa kemikaalien säilytyspaikat määriteltiin ja toteutettiin pa-

losuojakaapeilla. Myös kemikaalien jakelua ja kierrätystä kehitettiin. Opinnäytetyön kautta 

myös aiheeseen liittyvää koulutusta ja tiedotusta parannettiin. (Ruokonummi 2010, 29.) 

 

1.2  Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän diplomityön tavoitteena on löytää keinoja Loviisan voimalaitoksen konventionaali-

sen jätehuollon kehittämiseen. Työssä pyritään ensisijaisesti selvittämään, miten kaatopai-

kalle päätyvän jätteen määrää voitaisiin vähentää sekä jätejakeiden lajittelua tehostaa. Kaa-
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topaikkakuormituksen vähentäminen on myös yksi voimalaitoksen pitkän tähtäimen ympä-

ristöpäämääristä. Myös jätelain mahdollisten muutosten vaikutukset voimalaitoksen nykyi-

seen jätehuoltojärjestelmään on yhtenä keskeisenä tarkastelukohteena. 

 

Tämän työn teoriaosassa tarkastellaan energiantuotannon jätteitä Suomessa, teollisuusyri-

tyksen toimintaan liittyvää jätepoliittista sääntelyä sekä jätehuollon käytännön toteutusta 

yrityksissä. Käytännön osiossa tarkastellaan Loviisan voimalaitoksen konventionaalista 

jätehuoltoa, sen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Tässä työssä ei tar-

kastella valvonta-alueen jätehuoltoa muuten kuin valvonnasta vapautettavien jätteiden 

osalta. Konventionaaliseen jätehuoltoon liittyvät ns. erilliset jäte-erät rajataan myös tarkas-

telun ulkopuolelle. Erillisiin jäte-eriin kuuluvat aktiivihiilet, ioninvaihtohartsit, valvonta-

alueen ulkopuolella syntyvät mahdolliset radioaktiiviset jätteet sekä ydinmateriaali valvon-

ta-alueen ulkopuolella.  

 

Konventionaalisen jätehuollon kehittämistarpeiden etsimismenetelminä käytetään viran-

omaisvaatimusten selvittämistä, toiminnan tarkastelua havaintokierroksin ja ohjeistotarkas-

teluin, benchmarkingia eli mallioppimista, voimalaitoksen työntekijöille suunnattua jäte-

huoltokyselyä sekä eri hyötykäyttö- ja käsittelymenetelmien kustannusvertailua. Bench-

markingissa rajataan jätejakeiden osalta tarkastelun ulkopuolelle vertailukohteiden jäteja-

keista ne jakeet, jotka eivät vastaa Loviisan voimalaitoksella syntyviä tavanomaiseksi luo-

kiteltavia jätejakeita tai ongelmajätteitä. Tällaisia jätteitä ovat lähinnä savukaasujen puh-

distuksen sivutuotteet sekä tuhkat. Työntekijöille suunnattu jätehuoltokysely osoitetaan 

pääasiassa Fortumin palveluksessa työskenteleville työntekijöille muutoin analysoinnin 

kannalta liian suuren vastaajamäärän takia. Urakoitsijayritysten työntekijöistä kyselyn pii-

riin valitaan SOL Palvelut Oy:n työntekijät. 

 

Kustannustarkasteluissa tarkastellaan kustannuksia, jotka liittyvät jäteastioiden tyhjennyk-

seen, jätteen käsittelyyn ja kuljettamiseen. Tarkastelussa ei huomioida työntekijöiden palk-

koja, astioiden vuokria tai punnitusmaksuja. Kustannuslaskelmissa tarkastellaan viimei-

simpien vuosien jätehuollon kustannuksia pääosin jätejakeita voimalaitokselta vastaanotta-

vien yritysten hinnastojen tai voimalaitokselle jätteen vastaanottajilta saatujen laskujen 

avulla. Kustannukset ovatkin vain karkeita arvioita todellisista kustannuksista.  
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2  ENERGIANTUOTANNON JÄTTEET SUOMESSA 
 

Tilastokeskuksen (2011) mukaan vuonna 2009 syntyi eniten jätettä mineraalien kaivun 

yhteydessä, ja sen osuus kokonaisjätemäärästä olikin yli puolet. Seuraavaksi eniten jätettä 

kertyi rakentamisessa ja teollisuudessa, vaikka taantuma vähensikin niiden jätteiden mää-

rää neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen. Kotitalouksien ja palvelusektorin jätemäärä ei 

enää aiempien vuosien tapaan kasvanut, vaan alkoi vähetä. Vähennystä edellisvuoteen ver-

rattuna oli lähes 10 %. (Tilastokeskus 2011.) Lisätietoa jätteiden käsittelystä Suomessa 

vuonna 2009 on esitetty liitteissä I ja II. 

 

Maa- ja metsätalous, 
kalastus

3 %Palvelut ja 
kotitaloudet

4 %

Teollisuus
14 %

Rakentaminen
22 %

Energiantuotanto
2 %

Mineraalien kaivu
55 %

 
Kuva 1. Suomen jätemäärät sektoreittain vuonna 2009. (Tilastokeskus 2011.) 

 

Energiantuotannon osuus vuonna 2009 Suomessa syntyneistä jätteistä oli vain 2 %, jäte-

määrän ollessa hieman yli 1,5 miljoonaa tonnia. Lähes kolme neljäsosaa energiantuotannon 

jätteistä voitiin luokitella mineraalijätteiksi. Viidennes jätteistä oli puujätettä ja muita jäte-

jakeita oli kutakin noin prosentin verran. Sekajätteitä syntyi yhteensä energiantuotannossa 

23 000 tonnia, mikä oli noin 1,5 % kaikista energiantuotannon jätteistä. (Tilastokeskus 

2011.) 
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Kivihiilen, öljyn, turpeen, hakkeen ja lietteen poltto aiheuttavat suurimman osan energian-

tuotannon jätteistä. Jätteet sisältävät voimalaitoksissa syntyvää tuhkaa ja pölyä. Savukaasu-

jen rikinpoiston yhteydessä syntyy myös paljon kipsijätettä. Näiden lisäksi voimalaitoksilla 

syntyy jonkin verran tuhka- ja kattilalietteitä, kuonia sekä emäksisiä huuhtelu- ja pesuve-

siä. Myös voimalaitoksen hydrauliikka-, muuntaja- ja lämmönsiirtoöljyjä päätyy jätteisiin. 

Ongelmajätettä syntyi energiantuotannossa vuosina 2004–2007 noin 1500–8200 tonnia 

vuosittain. Pääosin ongelmajätteet koostuivat raskasmetalleja sisältävistä tuhkista. (Suo-

men ympäristökeskus 2009.) 

 

Kaatopaikkakäsittely on edelleen käytetyin energiantuotannon jätteiden käsittelymenetel-

mä, mikä voidaan havaita kuvasta 2. Jätteiden hyötykäyttömenetelmistä materiaalina hyö-

dyntäminen on taas selkeästi suositumpaa kuin energiana hyödyntäminen. 

 

Materiaalihyötykäyttö
29,1 %

Energiahyötykäyttö
9,1 %

Muu poltto
0,7 %

Kaatopaikkasijoitus
61,1 %

 
                  Kuva 2. Jätteiden jakautuminen eri hyötykäyttömenetelmien ja kaatopaikkasijoituksen välille 

Suomessa vuonna 2009. (Tilastokeskus 2011.) 
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3  TEOLLISUUSYRITYKSEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ 

JÄTEPOLIITTINEN SÄÄNTELY 
 

Jätelainsäädännön avulla pyritään ohjaamaan kuluttajia ja toiminnanharjoittajia kohti luon-

nonvarojen kestävämpää kulutusta sekä vähentämään ja ennalta ehkäisemään jätteiden 

haitallisuutta ja vaarallisuutta. Euroopan Unionin kiristyvä linja ympäristöasioiden suhteen 

vaikuttaa myös Suomen lainsäädäntöön sitä tiukentaen. Lainsäädännön ja ohjeistuksen 

ajantasaisuuden seuraaminen vaatii aikaa ja panostusta etenkin toiminnanharjoittajilta, 

mutta myös yksityishenkilöiltä ja viranomaisilta. Jätehuoltoon vaikuttaa merkittävästi jäte-

lainsäädännön ohella myös kemikaalilainsäädäntö. Sen merkitys korostuu erityisesti on-

gelmajätehuollossa, jossa on otettava huomioon käsiteltävien jätteiden kemialliset ominai-

suudet ja niiden aiheuttamat riskit jätteitä käsitteleville työntekijöille ja ympäristölle. Myös 

ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa säädetään kemikaalien varastoinnista, käsittelystä ja 

käytöstä. 

 

3.1  Euroopan unionin jätelainsäädäntö 
 

Euroopan unionin jätelainsäädäntö jaetaan yleensä kolmeen osaan, jotka ovat horisontaali-

nen jätelainsäädäntö, jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnot sekä yksittäisiä jätevirtoja 

koskevat erityissäädökset. Horisontaalinen, eli puitelainsäädäntö, määrittelee jätelainsää-

dännön yleisesti sovellettavat periaatteet ja keskeiset määritelmät sekä asettaa perusvaati-

mukset eri menettelyille. Jätteen käsittely- ja hyödyntämistoimintojen sääntely pitää sisäl-

lään kaatopaikkoja ja jätteenpolttoa koskevat direktiivit. (Suomen ympäristökeskus 2006, 

11.) Liitteeseen III on listattu jätehuollon kannalta oleellista EU:n lainsäädäntöä. 

 

Kuvaan 3 on hahmoteltu jätehierarkia, joka toimii EU:n jätepolitiikan perustana. Sen mu-

kaan jätelainsäädännössä ja -politiikassa tulee pyrkiä ensisijaisesti ehkäisemään jätteen 

syntymistä. Toissijaisesti pyritään valmistelemaan jäte uudelleenkäyttöä varten. Jos jätteen 

uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, on pyrittävä kierrättämään jäte materiaalina. Materiaa-

lihyödyntäminen on vaihtoehtona ennen energiana hyödyntämistä. Viimeisenä vaihtoehto-

na on jätteen loppukäsittely, mikä tarkoittaa käytännössä jätteen loppusijoittamista kaato-

paikalle. (Direktiivi 2008/98/EY, 4 artikla.) 
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Kuva 3. Jätedirektiivin mukainen jätehierarkia (Direktiivi 2008/98/EY, 4. artikla). 

 

EU:n jätelainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden tulee edistää toiminnassaan sellaisten 

vaihtoehtojen käyttöä, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen lopputulokseen. 

Tarvittaessa voidaan poiketa jätehierarkiasta, jos se on elinkaariajattelun mukaisesti perus-

teltua. Jätedirektiivissä asetetaan tavoitteita myös jätteiden hyödyntämiselle. Vuoteen 2020 

mennessä ainakin paperia, metallia, muovia ja lasia tulisi ohjata uudelleenkäyttöön ja kier-

rätykseen vähintään 50 painoprosenttia niiden kokonaismäärästä. Rakennus- ja purkujätettä 

tulisi hyödyntää uusiokäyttämällä tai kierrättämällä vähintään 70 painoprosenttia. (Direk-

tiivi 2008/98/EY, 4. ja 11. artikla.) 
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Keskeisessä roolissa Suomen ja EU:n jätepolitiikassa ovat myös kuusi perusperiaatetta, 

jotka ovat: 

• Ehkäisyn periaate: Vähennetään jätteen tuottamista ja sen haitallisuutta sekä 

mahdollisuuksien mukaan ehkäistään jätteen syntymistä. 

• Pilaaja maksaa: Jätteen tuottaja on vastuussa kaikista jätehuoltokustannuksis-

ta. 

• Tuottajavastuu: Jätteen tuottajan sijasta joidenkin tuotteiden jätehuollosta vas-

taavat tuotteen valmistaja ja/tai maahantuoja. 

• Varovaisuusperiaate: Ennakoidaan jätteistä ja jätehuollosta mahdollisesti ai-

heutuvat vaarat. 

• Läheisyysperiaate: Jätteiden käsittely tapahtuu mahdollisimman lähellä niiden 

syntypaikkaa. 

• Omavaraisuusperiaate: Jätteiden käsittely tapahtuu omavaraisesti Euroopan 

yhteisössä ja kussakin jäsenmaassa. (Ympäristöministeriö 2010b.) 

 

Jätepolitiikan tavoitteet vahvistetaan Euroopan yhteisön jätestrategiassa. Strategia perustuu 

voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä sidosryhmien kuulemisiin. EU:n jätepolitiikan ta-

voitteiden toteuttamiseksi jätestrategiassa pyritään: 

• korostamaan voimassa olevan lainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa 

• yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä 

• sisällyttämään elinkaariajattelu jätepolitiikkaan 

• edistämään kunniahimoisempien jätteen syntymistä ehkäiseviä toimintapolitiik-

koja 

• parantamaan tietämystä ja tiedonsaantia 

• kehittämään kierrätystä koskevia yhteisiä vertailunormeja 

• kehittämään edelleen EU:n kierrätyspolitiikkaa (KOM(2005) 666, 3-4, 6-8.) 

 

3.2  Suomen jätelainsäädäntö 
 

Nykyisin Suomen jätelainsäädäntöön kuuluu jätelain (1072/1993) ja – asetuksen 

(1390/1993) lisäksi yli parikymmentä jätelain nojalla annettua valtioneuvoston ja ympäris-

töministeriön päätöstä tai asetusta sekä muutama sellaisenaan sovellettava EU-asetus. Jäte-
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lainsäädännössä keskeisiä ovat myös ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja – asetus 

(169/2000). Suomen jätelainsäädäntö perustuu pääosin Euroopan unionin vastaaviin sää-

döksiin. (Ympäristöministeriö 2010a, 6.).  

 

3.2.1  Jätelaki ja ympäristönsuojelulaki 

Jätelain tavoitteena on edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja tukea siten kestävää ke-

hitystä. Lain avulla pyritään ehkäisemään ja torjumaan jätteistä terveydelle ja ympäristölle 

aiheutuvia haittoja ja vaaroja. Jätelakiin kuuluu säännöksiä jätteiden hyödyntämisen edis-

tämisestä, roskaantumisen ehkäisemisestä sekä roskaantuneen alueen puhdistamisesta. 

Näiden lisäksi jätelaissa on mukana säädöksiä ehkäisevistä toimista, kuten jätteen synnyn 

ehkäisystä ja sen määrän sekä vaarallisten ja haitallisten ominaisuuksien vähentämisestä. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään jätelain ohella jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaan-

tumisen ehkäisystä. (JäteL 1072/1993, 1 §; Ympäristöministeriö 2011, 6.) 

 

Jätelain yleisten huolehtimisvelvollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassa tulisi huolehtia 

siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän eikä se aiheuta ongelmia jätehuollon toi-

minnalle. Jäte ei myöskään saa uhata terveyttä tai ympäristöä. Tuotannonharjoittajan tulisi 

huolehtia siitä, että tuotannossa käytetään raaka-aineita säästeliäästi ja mahdollisuuksien 

mukaan raaka-aine tulisi korvata jätteellä. Tuotteiden tulisi olla mahdollisimman kestäviä, 

korjattavia ja uudelleen käytettäviä tai hyödyntämiskelpoisia. (JäteL 1072/1993, 4 §.) 

 

Jäte on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan, jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkus-

tannuksia verrattuna muihin jätehuollon keinoihin. Ensisijaisesti tulee pyrkiä hyödyntä-

mään jäte materiaalina, vasta toissijaisesti energiana. Jätehuollossa on käytettävä aina pa-

rasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyviä terveys- ja ym-

päristöhaitan torjuntamenetelmiä. (JäteL 1072/1993, 6 §.) 

 

Tuotannonharjoittajan tulee olla selvilläolovelvollisuuden mukaan selvillä tuotannossa 

syntyvästä jätteestä, sen vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Lisäksi toiminnanharjoit-

tajan on oltava tietoinen, miten jätteen määrää ja haitallisuutta vähennetään esimerkiksi 

tuotantoa kehittämällä. Kirjanpitovelvollisuuden mukaan toiminnassa on pidettävä kirjaa 

jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä sekä tarpeen mukaan synty- ja toimituspai-
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kasta sekä – päivämäärästä. Myös jätteen kuljetus-, hyödyntämis- ja käsittelytavasta on 

pidettävä kirjaa. (JäteL 1072/1993, 51 §.) 

 

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan jätettä tuottavaan ja ympäristöä mahdollisesti pilaa-

vaan toimintaan. Lisäksi sitä sovelletaan jätteen hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Ympäris-

tönsuojelulain tavoitteena on  

• ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta ai-

heutuvia vahinkoja  

• turvata terveellinen, viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuo-

toinen ympäristö  

• ehkäistä jätteiden syntymistä ja haitallisia vaikutuksia  

• tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ot-

tamista kokonaisuutena 

edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten 

kestävää kehitystä. (YSL 86/2000, 1-2 §.) 

 

3.2.2 Tuottajavastuujärjestelmä 

Tuottajavastuujärjestelmässä periaatteen mukaisesti tuottajalla on velvollisuus huolehtia 

tuotteidensa ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jäte-

huollon järjestämisestä sekä niiden kustannuksista. Tuottajan velvollisuus koskee tuottajan 

omien tuotteiden lisäksi kohtuullista osuutta markkinoilla jo olevista vastaavista tuotteista 

riippumatta siitä, koska tuotteet on saatettu markkinoille. Tuottajavastuujärjestelmän ta-

voitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotantoa ja kulutusta: 

• tehostamalla jätteen syntymisen ehkäisemistä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä, 

• tehostamalla uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämistä  

• vähentämällä kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta (JäteL 

1072/1993, 18 a §.) 

 

Tuottajilla tarkoitetaan useimmiten tuotteen valmistajaa tai maahantuojaa. Vastuu on koh-

dennettu jätehuollosta tuottajiin, koska tuotteiden valmistajilla on parhaat mahdollisuudet 

vaikuttaa tuotteiden raaka-aineisiin ja valmistusmenetelmiin. Tuottajat tietävät myös par-

haiten tuotteidensa ominaisuudet ja mahdolliset uusiokäyttökohteet. Tuottajavastuujärjes-

telmässä tuotteille asetetaan myös prosentuaaliset kierrätystavoitteet. Tuottajavastuuta so-
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velletaan Suomessa käytöstä poistettuihin renkaisiin, keräyspaperiin, romuajoneuvoihin, 

paristoihin ja akkuihin, sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun sekä pakkauksiin ja pakkausjät-

teeseen. (Pirkanmaan ELY 2011; Suomen Ympäristökeskus 2006, 44.) 

 

Tuottajan on huolehdittava tarpeeksi kattavan keräys- ja vastaanottopaikkojen verkoston 

järjestämisestä. Velvollisuuksiensa hoitamiseksi tuottaja voi perustaa yhdessä muiden tuot-

tajien ja toimijoiden kanssa ns. tuottajayhteisön, liittyä jo olemassa olevaan tuottajayh-

teisöön tai tehdä sopimuksen siitä olemassa olevan tuottajayhteisön kanssa. Yhteistyöso-

pimuksen tekemisen jälkeen vastuu jätteistä siirtyy tuottajalta tuottajayhteisölle. (JäteL 

1072/1993 18 d ja g §.) 

 

3.2.3 Jätelainsäädännön kokonaisuudistus 

Uusi jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2011 ja sen myötä tulevat muutokset 

astuvat voimaan vuoden kuluttua lain hyväksymisestä. Jätelainsäädännön uudistamisella 

haluttiin saada lainsäädäntö vastaamaan niitä muutoksia, jotka ovat tapahtuneet nykyisen 

jätelain säätämisen jälkeen Suomen ja Euroopan unionin jätepolitiikan painotuksissa, lain-

säädännössä, jätealalla sekä ylipäätään yhteiskunnassa. Säännösten tarkistamisen lisäksi 

jätelainsäädännöstä pyrittiin saamaan järjestelmällisempi ja sen hierarkkisesta rakenteesta 

tarkemmin perustuslain rakennetta vastaava. Myös säännösten selkeyttä ja ymmärrettä-

vyyttä parannettiin. (HE 199/2010.) 

 

Muutos säilytti jätelainsäädännön soveltamisalan ja keskeiset periaatteet ja velvollisuudet 

suurin piirtein entisenlaisina. Lainsäädännön terminologia ja määritelmät muutettiin vas-

taamaan paremmin EU:n lainsäädäntöä. Uudistuksen avulla haluttiin myös saada jätehuol-

lon vastuunjako selkeämmäksi ja eri toimijoille kuuluvat velvollisuudet täsmällisemmäksi 

sekä jätehuollon valvonta tehokkaammaksi. (HE 199/2010.) 

 

Uusitussa jätelaissa säädetään täsmällisemmin, miten etusijajärjestystä, eli jätehierarkiaa, 

toteutetaan käytännössä. Jätehierarkian rooli lainsäädännössä ja sen soveltamisessa on ai-

empaa vahvempi. Jätehierarkian mukaan lain keskeisenä tavoitteena on vähentää jätteen 

määrää ja haitallisuutta, lisätä kierrätystä ja vähentää jätteen sijoittamista kaatopaikalle. 

Sen noudattamisesta voidaan kuitenkin poiketa tuotteen ja jätteen koko elinkaaren aikais-
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ten vaikutusten perusteella. Jätehierarkian tarkoituksena on ohjata jätesuunnitelmien laati-

mista sekä muuta lainsäädännöllistä päätöksentekoa ja ohjausta. (HE 199/2010.) 

 

Jätelaissa säädettiin myös jätteen tuottajan velvollisuudesta pitää kirjaa tuottamansa jätteen 

ominaismäärästä. Jätteen ominaismäärällä tarkoitetaan syntyvän jätteen määrää suhteessa 

liiketoiminnan laajuuteen. Sen avulla toiminnanharjoittajalla on paremmat mahdollisuudet 

seurata materiaalien käytön tehokkuutta omassa toiminnassaan. (Levinen 2010.) 

 

Jätehuollon seurantaan ja valvontaan liittyvistä uudistuksista merkittävin uudistus koskee 

Levisen (2010) mukaan toimijoiden kirjanpito-, siirtoasiakirja- ja tiedonantovelvollisuuksi-

en laajentamista. Kirjanpitovelvollisuus laajeni koskemaan kaikkia ammattimaisia jätteen 

kuljettajia sekä yli 100 tonnia vuodessa jätettä tuottavia toiminnanharjoittajia riippumatta 

siitä, onko toiminta ympäristöluvanvaraista. Aiemmin kirjapitovelvollisia ovat olleet vain 

vaarallisen jätteen kuljettajat ja ympäristöluvanvaraiset jätteen tuottajat. Lisäksi siirto-

asiakirjanlaatimisvelvollisuus koskee nyt myös sako- ja umpikaivolietteen, hiekan- ja ras-

vanerotuskaivojen jätteiden, rakennus- ja purkujätteiden sekä pilaantuneiden maa-ainesten 

siirtoja. (HE 199/2010; Levinen 2010.) 

 

Ympäristösuojelulakiin lisättiin vaatimus siitä, että ympäristöluvan lupamääräyksissä on 

tarvittaessa otettava huomioon energiatehokkuuden ohella materiaalitehokkuus. Asetusten 

avulla voidaan tarvittaessa säätää muun muassa eri jätejakeiden uudelleenkäyttö-, kierrä-

tys- ja hyödyntämistavoitteista, jätteen lajittelutavoitteista sekä jätteen kaatopaikkakäsitte-

lyä koskevista rajoitteista. Lisäksi jätesuunnitteluun ja jäteneuvontaan liittyvien säännösten 

täsmentämisellä edistetään jätehierarkian toteuttamista. (HE 199/2010.) 

 

Tuottajavastuujärjestelmässä muutettiin eri toimijoiden välistä vastuunjakoa, koskien eri-

tyisesti pakkauksia ja pakkausjätteitä. Aiemmin voimassa olleen osittaisen tuottajavastuun 

sijaan tuotteen pakkaajat ja maahantuojat vastaavat jatkossa pakkausjätteiden koko jäte-

huoltoketjusta riippumatta siitä, päätyykö jäte kierrätettäväksi, energiahyödyntämiseen vai 

loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Tuottajavastuuseen liittyviä säännöksiä aletaan soveltaa 

yleisesti vuoden kuluttua lain voimaantulosta, mutta pakkausjätteiden uusia vastaanotto-

vaatimuksia vasta kahden vuoden kuluttua. (HE 199/2010.) 
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3.3  Kemikaalilainsäädäntö 
 

Kemikaalilainsäädännön avulla pyritään ehkäisemään kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja 

ympäristöhaittoja. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu Euroopan unionin vastaavaan 

lainsäädäntöön, joka on uusittu viime vuosina kokonaisuudessaan REACH- ja CLX-

asetusten voimaantulon myötä. Kemikaalilainsäädännössä asetetaan velvoitteita toimin-

nanharjoittajille, jotka tuovat markkinoille tai käsittelevät itse kemikaaleja. (STM 2011.) 

 

Kemikaaleja markkinoille tuovan ja käsittelevän toiminnanharjoittajan tulee kemikaalilain 

mukaisten yleisten velvollisuuksien ohella huolehtia muun muassa: 

• REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisista rekisteröinti- ja tiedottamisvel-

vollisuuksista 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) toimitettavasta vaarallista kemikaalia 

koskevasta kemikaali-ilmoituksesta 

• vaarallisten kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. (STM 

2011.) 

Kemikaalilainsäädäntöön kuuluvia lakeja ja asetuksia on listattu yrityksen toimintaan liit-

tyvän ympäristölainsäädännön yhteyteen liitteeseen III. 

 

3.3.1  Kemikaalilaki ja -asetus 

Kemikaalilain (744/1989) tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terve-

ys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaratilanteita. Laissa on määritelty toimin-

nanharjoittajan neljä yleistä velvollisuutta, joita ovat huolehtimis-, selvilläolo-, valinta- 

sekä päällys- ja tiedonantovelvollisuus. Huolehtimisvelvollisuuden mukaan kemikaalin 

käsittelyssä on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristö-

haittojen ehkäisemiseksi. (KemL 744/1989, 1 ja 15 §.) 

 

Toiminnanharjoittajan tulee selvilläolovelvollisuuden mukaisesti olla tietoinen käsittelemi-

ensä kemikaalien fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä niiden terveys- ja ym-

päristövaikutuksista. Jos mahdollista, toiminnanharjoittajan tulee valita käyttöön valinta-

velvollisuuden mukaisesti tarjolla olevista vaihtoehdoista vaarattomin kemikaali tai mene-

telmä. Päällys- ja tiedonantovelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava 

siitä, että kemikaalin päällys on kestävä ja turvallinen, ja että päällyksessä on turvallisuu-
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den ja tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet. (KemL 

744/1989, 16, 16 a ja 17 §.) 

 

3.3.2  Kemikaaliturvallisuuslaki 

Kemikaaliturvallisuuslaiksi kutsutaan lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsitte-

lyn turvallisuudesta (390/2005). Sen tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemi-

kaalien ja räjähteiden käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. 

Lisäksi lain avulla halutaan edistää yleistä turvallisuutta. Laissa on määritelty kolme yleistä 

turvallisuusperiaatetta, jotka ovat selvilläolo-, valinta- ja huolehtimisvelvollisuus. Velvolli-

suudet ovat periaatteiltaan samankaltaiset kuin kemikaalilaissa mainitut toiminnanharjoit-

tajan yleiset velvollisuudet.(KemikaaliturvallisuusL 390/2005, 1 §.) 

 

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi voidaan jakaa laajamittaiseen ja 

vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Määrittelyssä otetaan huomioon kaikki 

saman toiminnanharjoittajan käsittelyssä ja varastoinnissa olevat vaaralliset kemikaalit. 

Laajamittaista toimintaa saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 

luvalla. Laajamittaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan nimettävä vaarallisten kemi-

kaalien vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että tuotantolaitoksella toimitaan 

säännösten, lupaehtojen sekä toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. (Kemikaa-

liturvallisuusL 390/2005, 22, 23 ja 29 §.) 

 

Lainsäädännön mukaisesti toiminnanharjoittajan on koulutettava, opastettava ja ohjattava 

henkilöstöään turvallisessa toiminnassa. Työskennellessä on laitteistoja ja laitteita käytet-

tävä turvallisesti niiden käyttöohjeiden mukaisesti, jottei toiminnasta seuraa normaaleissa 

käyttöolosuhteissa tai ennalta arvaamattomissa poikkeustilanteissa räjähdyksiä, tulipaloja 

tai kemikaalipäästöjä. Rakennukseen saa sijoittaa erittäin helposti syttyviä, helposti sytty-

viä ja räjähtäviä kemikaaleja sekä räjähteitä sisältäviä laitteistoja vain sen verran kuin toi-

minnan kannalta on tarpeellista. (KemikaaliturvallisuusL 390/2005, 12 §.) 

 

3.3.3  REACH-asetus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröin-

nistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, eli REACH-asetus, astui voimaan 

1.6.2007. REACH-asetus korvasi noin 40 säädöstä ja se sitoo suoraan Euroopan unionin 
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jäsenmaita. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten terveyttä ja ympäristöä suo-

jellaan korkeatasoisesti sekä edistetään vaihtoehtoisia keinoja aineiden vaarojen arvioimi-

seksi. Lisäksi asetuksella pyritään edistämään aineiden vapaata liikkuvuutta Euroopan 

unionin sisämarkkinoilla samalla edistäen kilpailukykyä ja innovaatioita. Sen toimeenpa-

noa hallinnoi Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). (REACH-asetus, 

(EY) N:o 1907/2006; Tukes 2009.)  

 

Jätelainsäädännön mukaiseen jätteeseen ei sovelleta REACH-asetuksen velvoitteita. Jäte 

tulee asetuksen piiriin, jos hyödyntämisen seurauksena jätteeseen ei sovelleta enää jätelain-

säädännön velvoitteita. Ainetta ei tarvitse rekisteröidä jätteen muututtua uusiomateriaaliksi 

hyödyntämisprosessissa, jos vastaava aine on rekisteröity jo aiemmin, ja toiminnanharjoit-

tajalla on käytettävissään aiemmin rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedote tai vas-

taavasti asetuksen 32. artiklassa vaaditut tiedot. Asetusta ei myöskään sovelleta vaarallisten 

aineiden kuljetukseen rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merellä tai ilmassa.  Tuotantopai-

koilla käytettävät ja kuljetettavat prosessista erotetut välituotteet kuitenkin kuuluvat yleisen 

rekisteröintivelvollisuuden ja lupamenettelyn ulkopuolelle. (Tukes 2009) 

 

REACH-asetus siirtää vastuun kemikaalien turvallisesta käytöstä viranomaisilta yrityksille. 

Tämä lisää myös tarvetta yritysten väliseen tiedonvaihtoon. Tuotteen valmistaja tai maa-

hantuoja välittää käyttöturvallisuustiedotteen avulla tietoa jatkokäyttäjälle. Jos käyttötur-

vallisuustiedotetta ei tarvitse tehdä, ilmoitetaan tiedot tuotteen luvanvaraisuudesta, käyttö-

rajoituksista ja riskien hallinnasta. Jatkokäyttäjä tiedottaa puolestaan valmistajaa tai maa-

hantuojaa tuotteen käytössä ilmenneistä uusista vaaraominaisuuksista sekä tarvittaessa tar-

peellisista riskinhallintatoimenpiteisiin liittyvistä muutoksista. Lisäksi jatkokäyttäjällä on 

oikeus ilmoittaa toimitusketjussa edeltävälle toimijalle tuotteen käyttötavoistaan, jotta ne 

huomioitaisiin valmistajan, maahantuojan tai edellisen jatkokäyttäjän kemikaaliturvalli-

suusraportissa. (Tukes 2009.)  

 

3.3.4  CLP-asetus 

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 

astui voimaan 20.1.2009. Sitä sovelletaan sellaisenaan siirtymäaikojen puitteissa, joiden 

päätyttyä se korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista kos-

kevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivit. Lisäksi asetus panee täytäntöön Euroopan 
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unionissa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjes-

telmän GHS:n (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals). 

(STM 2009; Tukes 2009.) 

 

CLP-asetuksella luodun järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää kemikaalien luokituksen 

ja merkintöjen periaatteita globaalisti sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemi-

kaalien käytössä. Tällöin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen hel-

pottuu. Parannusta toimintaan halutaan erityisesti sellaisissa maissa, joissa ei vielä ole ke-

mikaalien vaaroista tiedottavaa järjestelmää. (STM 2009; Tukes 2009.) 

 

Tavoitteisiin pääsemiseksi, CLP-asetuksella: 

1) yhdenmukaistetaan aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista kos-

kevat säännöt 

2) asetetaan toimijoille velvollisuus luokitella aineet ja seokset 

3) asetetaan kemikaalien toimittajille ja jakelijoille velvollisuus merkitä ja pakata ai-

neet ja seokset asetuksen mukaisesti 

4) asetetaan maahantuojalle ja valmistajalle velvollisuus ilmoittaa Euroopan kemikaa-

livirastolle markkinoille tuotavien vaarallisten aineiden ja REACH-asetuksen mu-

kaisesti rekisteröitävien aineiden luokitustiedot 

5) yhtenäistetään asetuksen liitteen VI aineiden luokitukset ja merkinnät 

6) luodaan luokitusten ja merkintöjen luettelo, joka sisältää kaikki kohtien 4 ja 5 mu-

kaiset luokitukset ja merkinnät (STM 2009) 

 

CLP-asetuksen myötä tulleita keskeisiä muutoksia lainsäädäntöön ovat (Tukes 2009.): 

• erilaiset varoitusmerkit 

• huomiosanojen ”Vaara” ja ”Varoitus” käyttöönotto 

• H- ja P-lausekkeet (vaara- ja turvalausekkeet) 

• enemmän vaaraluokkia ja – kategorioita 

• osittain erilaisia luokituskriteerejä ja raja-arvoja 

• erilainen lähestymistapa seosten luokitukseen 

 

CLP-asetuksen mukaiset tiedot on kerrottava aina vaaralliseksi luokitellun aineen/seoksen 

merkinnöissä. Kerrottavia tietoja ovat mm. tuotteen kauppanimi ja valmisteen luokituksen 
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aiheuttaneiden aineiden nimet, tarvittavat varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalau-

sekkeet, kemikaalin toimittajan yhteystiedot sekä yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pak-

kausten määrätiedot. Uudet varoitusmerkinnät poikkeavat aiemmista, joten kemikaalipak-

kausten varoitusetiketit on uusittava. Käytöstä poistuvat ja uudet varoitusmerkit on esitetty 

kuvissa 4 ja 5. Lisäksi vaaraa ja turvallisuustoimenpiteistä kertoneet standardilausekkeet 

(R- ja S-lausekkeet) korvataan uusilla vaara- (H-lauseke) ja turvalausekkeilla (P-lauseke). 

(Tukes 2009.) 

 

 
                 Kuva 4. Käytöstä poistuvat kemikaalien varoitusmerkit. (Ropponen 2011a, 7.) 
 

 
                Kuva 5. CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät. (Ropponen 2011a, 7.) 
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3.4  Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman hyväksyy valtioneuvosto ympäristöministeriön esityk-

sestä. Suunnitelmaan on kirjattu, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä luonnonvarojen jär-

kevän käytön edistämiseksi, jätehuollon kehittämiseksi, jätteistä aiheutuvien vaarojen sekä 

ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Nykyinen jätesuunnitelma on voimassa 

vuoden 2016 loppuun saakka tai siihen asti kunnes uusi jätesuunnitelma tulee voimaan. 

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa täsmennetään alueellisissa jätesuunnitelmissa, jotta saa-

daan huomioitua myös alueelliset ja paikalliset tarpeet sekä olosuhteet.  

 

Suunnitelmassa on määritelty kahdeksan keskeistä tavoitetta, joihin pyritään suunnitelman 

voimassaoloaikana. Nämä tavoitteet on esitelty kuvassa 6. (YM 2008, 7 ja 33.) 

 
Kuva 6. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet (YM 2008, 11–28.) 
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Valtakunnallisen jätesuunnitelman keskeisenä pyrkimyksenä on vakiinnuttaa yhdyskunta-

jätteen määrä 2000-luvun alkupuolen tasolle, jonka jälkeen jätemäärän olisi tarkoitus kään-

tyä laskuun vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi suunnitelman tavoitteisiin kuuluu, että yhdys-

kuntajätteestä kierrätettäisiin materiaalina puolet ja hyödynnettäisiin energiana vajaa kol-

mannes. Näiden tavoitteiden seurauksena kaatopaikoille tulisi päätyä vain viidennes jätteis-

tä. Suunnitelman muita tavoitteita ovat muun muassa, että: 

- kaikki maaseudun elinkeinotoiminnan seurauksena syntyvä lanta päätyy hyödyn-

nettäväksi 

- haja-asutusalueiden lietteistä 90 % ohjautuu jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi 

ja loput 10 % maatilojen biokaasulaitoksiin 

- rakennusjätteistä 70 % hyödynnetään materiaalina ja energiana 

- maarakentamisessa käytettäviä luonnonsoraa ja kalliomursketta korvataan teolli-

suuden ja kaivostuotannon jätemateriaalilla 

- kaikki yhdyskuntien jätevesiliete hyödynnetään maanparannusaineena tai energiana 

poltossa (HE 199/2010) 

 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan teollisuuden toimialojen tulisi asettaa toimiala-

kohtaisissa materiaalitehokkuussopimuksissa tavoitteita ominaisjätemäärien vähentämisek-

si ja kierrätyksen lisäämiseksi. Materiaalitehokkaassa toiminnassa luonnonvaroja kuluu 

mahdollisimman vähän. Tuotannossa ja kulutuksessa tulisi suosia pitkäikäisiä, vaivatto-

masti päivitettäviä ja korjattavia tuotteita sekä uudelleenkäyttöä. Kulutusta voidaan koh-

dentaa myös ns. aineettomiin hyödykkeisiin tai palveluihin tavaroiden sijaan. Materiaalite-

hokkuudesta seuraa siten usein myös jätteen määrän väheneminen. (YM 2008, 12–13, 35–

36) 

 

Jätteiden kierrätyksen lisäämiseksi pyritään ensisijaisesti edistämään uusiomateriaalien 

kysyntää. Lähivuosina tullaan tarkentamaan uusiomateriaalien arviointia siten, että eräiltä 

jätteiltä saataisiin poistettua niiden jätestatus. Tällaisiin jätteisiin lukeutuisivat esimerkiksi 

erilaiset kompostituotteet, maanrakentamiseen tai rakennustuotteisiin soveltuvat uusioma-

teriaalit sekä romumetallit, jätepaperi ja – lasi. Teollisuuden ympäristölupien käsittelyssä ja 

uusimisessa kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota kaatopaikoille päätyvien suurten 

jätevirtojen kierrättämiseen. Rakennusjätehuollossa selvitetään mahdollisuuksia edistää 

rakennus-, purku- ja saneerausjätteiden vähentämistä ja kierrättämistä nykyistä tehok-
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kaammin. Jätelajikohtaisen ohjeistuksen avulla edistetään eräiden yleisten teollisuusjätela-

jien hyödyntämistä. Uusien hyötykäyttömahdollisuuksien löytämiseksi on yritysten tehtävä 

nykyistä enemmän toimialakohtaista yhteistyötä. (YM 2008, 15–16, 37.) 

 

Pakkausten uudelleenkäyttöä ja pakkausjätteiden kierrätystä tullaan tehostamaan mahdolli-

sesti pakkausten uusiokäyttöä lisäämällä. Tulevaisuudessa voidaan määritellä myös tar-

kempia tavoitteita loppukäsiteltävien pakkausjätteiden määrille. Muovipakkausten kierrä-

tyksen lisäämistä tullaan myös tutkimaan aktiivisemmin ja kierrätystavoitteet saattavat 

myöhemmin kasvaa. Tavoitteena on, että muovijätteiden kierrätyksessä saavutettaisiin vä-

hintään vastaava kierrätystaso kuin pakkausjätteillä. (YM 2008, 17–18.) 

 

Jätteisiin sisältyvien vaarallisten aineiden hallintaa on parannettava nykyisestä. Vaarallisia 

kemikaaleja on kansallisen kemikaaliohjelman mukaisesti korvattava mahdollisuuksien 

mukaan haitattomammilla vaihtoehdoilla. Teollisuuden on edistettävä ongelmajätteiden 

hyödyntämistä ja vähentämistä. Keinoina teollisuus voi käyttää esimerkiksi veden synty-

paikkaerotuksen parantamista, käytettyjen kemikaalien palautusjärjestelmän kehittämistä ja 

uudelleenkäytettävien kemikaalipakkauksien suosimista. Tavoitteeksi suunnitelmassa ase-

tetaan myös ongelmajätteiden talteenoton ja hyödyntämisen tehostaminen. (YM 2008, 18–

19, 38.) 

 

Jätehuollon haitallisia ilmastovaikutuksia voidaan vähentää rajoittamalla biohajoavan jät-

teen sijoittamista kaatopaikoille, lisäämällä biokaasun talteenottoa ja tuotantoa jätteistä 

sekä lisäämällä kierrätykseen soveltumattoman jätteen käyttöä polttoaineena. Suomen kas-

vihuonekaasupäästöistä 3 % aiheutuu jätehuollosta. Jätehuollon ilmastovaikutuksista yli 90 

% on peräisin metaanipäästöistä, jotka aiheutuvat kaatopaikoille loppusijoitetuista bioha-

joavista jätteistä. Kierrätyskelvoton jäte voidaan hyödyntää energiana, jos sitä ei voida 

kohtuullisin kustannuksin ja ekotehokkaasti kierrättää tai sen syntymistä ehkäistä. (YM 

2008, 21 & 38.) 
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4  JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
 

Toimiva jätehuolto on paitsi kustannustehokas, mutta myös yrityksen imagon kannalta yhä 

merkittävämpi asia. Monella yrityksellä on jo määriteltynä oma ympäristövisio ja – poli-

tiikka, mutta niiden saattaminen käytännön tasolle ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä. 

Jätteiden synnyn ehkäiseminen vaatii toiminnan tarkastelua kokonaisuutena. Aina ei pysty-

tä ehkäisemään jätteiden syntymistä, jolloin on keskityttävä jätteiden ohjaamiseen materi-

aali- ja energiahyödyntämiseen. Yrityksen jätehuollon suunnittelu ja järjestäminen eivät 

saa jäädä vain kertaluontoisiksi tapahtumiksi, vaan jätehuollon toimivuutta tulee tarkkailla 

säännöllisesti sekä kehittää sitä jatkuvasti paremmaksi. 

 

Jätehuollon käytännön toteutus koostuu useasta eri osa-alueesta. Kuvaan 7 on hahmoteltu 

jätehuoltosuunnitelman toteutusprosessi. Aluksi yrityksen jätehuollon tilanne kartoitetaan, 

minkä jälkeen laaditaan jätehuoltosuunnitelma. Alkukartoituksen ja jätehuoltosuunnitel-

man laatimisen jälkeen suunnitelma on toteutettava käytännössä. Yrityksen johdon ja työn-

tekijöiden sitoutuminen on oleellista jätehuoltosuunnitelman toteuttamisessa. Jätehuoltoa 

on kehitettävä jatkuvasti ja yrityksessä on seurattava aktiivisesti lainsäädännön ja muiden 

jätehuoltoon liittyvien ajankohtaisten asioiden muutoksia. (LAMK 2005a) 
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Kuva 7.  Jätehuoltosuunnitelman toteutusprosessi (LAMK 2005a.) 

 

4.1  Alkukartoitus 
 

Lähtötilanteen kartoituksessa tarkastellaan yrityksen jätehuollon nykytilaa. Kartoituksessa 

voidaan pohtia jätehuollon tavoitteita ja käytännön ongelmia. Lähtötilanteen kartoitus 

koostuu kolmesta osasta: keräystoimintojen kartoituksesta, ongelmajätekartoituksesta ja 

yhteenvedosta. Kartoituksen aikana tulisi tarkastella: 

• jätteiden syntypaikkoja 

• jätelajeja 

• jätemääriä 

• keräysvälineitä ja lajitteluastioita 

• keräyspisteitä 

• keräystoimintoja ja – tapoja  

• yritykseen sisään tulevia materiaalivirtoja ja jätteen määrän vähentämistä sitä kaut-

ta (LAMK 2005a.) 
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Kartoituksessa on selvitettävä myös kaikki eri jakeita kuljettavat tahot ja astioiden tyhjen-

nysväli, kuljetuskalusto sekä jätteen hyötykäyttökohteet. Myös jätekuljetusyritysten kilpai-

luttamista voidaan tarkastella. (LAMK 2005a.) 

 

4.2  Jätehuoltosuunnitelman laadinta 
 

Jätehuoltosuunnitelma laaditaan alkukartoituksen ja -selvityksen perusteella. Suunnitel-

massa huomioidaan kartoituksessa esiin tulleita puutteita ja pyritään kehittämään jätehuol-

toa niiden avulla toimivammaksi. Voimassa olevan lainsäädännön ja paikallisten jätehuol-

tomääräyksien noudattaminen on välttämätöntä. Käytännön toteutuksessa on muistettava 

huomioida myös muut samassa kiinteistössä toimivat ja samaa jätehuoltojärjestelmää käyt-

tävät tahot. Yrityksen oman henkilökunnan ohella myös muille kiinteistössä toimiville 

työntekijöille tulee tiedottaa jätehuoltoon liittyvästä ohjeistuksesta ja sen muutoksista. 

(LAMK 2005a) 

 

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen voidaan jakaa neljään työvaiheeseen: 

1. Selvitetään jätteiden keräämisen ja lajittelun kehittämistarpeet, jätejakeiden hyö-

dyntämismahdollisuuksien lisääminen ja uusien hyödyntämiskanavien löytäminen. 

Alkukartoituksen, selvitysten, viranomaismääräysten, yritysten tarpeiden ja kustan-

nusten perusteella päätetään jätehuoltosuunnitelman tavoitteista. 

2. Tavoitteiden perusteella listataan tarvittavat käytännön toimenpiteet, jotka yrityk-

sessä tulisi tehdä. (Esimerkiksi jätteiden keräys, jäteastiat, jätteen kuljetus, ohjeis-

tus, opasteet, koulutus) 

3. Määritellään tarvittaessa tärkeysjärjestys ja aikataulu muutoksille. 

4. Kaikille toteutettaville toimenpiteille nimetään vastuuhenkilö. Toimenpiteiden seu-

rannasta voidaan tehdä erillinen suunnitelma, joka voidaan liittää jätehuoltosuunni-

telmaan. (LAMK 2005a.) 

 

Yrityksen jätehuoltovastaavalle voidaan koostaa kaikki yrityksen jätehuoltoon liittyvä ma-

teriaali jätehuoltokansioksi, joka toimii jätehuoltovastaavan kehitystyövälineenä jatkossa. 

Kansion tietoja voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen sisäisessä koulutuksessa, uusien 

työntekijöiden perehdytyksessä sekä sitä voidaan hyödyntää erilaisten ympäristöraporttien 

ja – selontekojen laadinnassa. Jätehuoltokansioon voidaan liittää myös erilaisia ympäris-
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töön liittyviä mittaustuloksia ja raportteja sekä jätehuoltoon liittyvien tahojen yhteystietoja. 

Kansion säännöllisestä päivityksestä on muistettava huolehtia. (LAMK 2005a) 

 

Eräs jätehuoltosuunnitelman tärkeimmistä tavoitteista on toiminnan jatkuvan parantamisen 

edellytysten takaaminen yrityksen jätehuollossa. Kehityskohteet löytyvät helpommin, kun 

jätehuollon toimintaa seurataan järjestelmällisesti. Seurannan onnistumista varten määritel-

lään erilaisia mittareita sekä sovitaan, mistä ja miten tiedot seurantaan kerätään. Mittarei-

den tulee olla selkeitä ja kohdennettuja merkittäviin kohteisiin. Seurantakohteiksi voidaan 

valita esimerkiksi jätemäärien, tyhjennys-, keräysväline- ja jätetilakustannusten seuranta, 

lajittelun onnistuminen tai hankinnat. (LAMK 2005a) 

 

Jätehuoltosuunnitelman keskeiset tarkastelualueet ovat toiminnan parantamisehdotukset ja 

vaihtoehdot, hyötykäyttö- ja kustannustavoitteet ja käytännön toimenpiteiden toteutus. 

Käytännön toimenpiteiden tarkastelussa keskitytään uusien jätehuoltoratkaisujen arvioin-

tiin liittyen hankintoihin, vastuuhenkilöihin, koulutustilaisuuksiin ja – materiaaleihin, jäte-

huoltokansioon ja laadittujen ohjeiden noudattamiseen. Niin sanottu jätekatselmus tulisi 

tehdä säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa. Katselmuksessa seurataan jätehuollon 

tason kehittymistä ja toimivuutta, jotta voitaisiin kehittää toimintaa edelleen ja löytää uusia 

kehittämistä kaipaavia kohteita. (LAMK 2005a) 

 

4.3  Koulutus ja ohjeistus 
 

Kokonaisvaltainen ympäristöstrategian toteutus vaatii koko henkilöstön sitoutumista ym-

päristövastuuseen. Oikeanlaisen tiedon ja taitojen omaksumisen ohella tarvitaan ennen 

kaikkea oikeanlaista asennetta ja tahtoa vaikuttaa ympäristöasioihin omassa työssä ja työ-

paikalla. Esimiesten asenne ympäristöasioita kohtaan on ratkaisevaa vanhoja toimintatapo-

ja muutettaessa. Johdon tulee aktiivisesti viestiä ympäristöasioista sekä olla esimerkkinä 

henkilöstölle. (Boström et al. 1994, 224–225.) 

 

Monipuolisten ja selkeiden ohjeiden ja opasteiden avulla henkilöstön on helpompaa toteut-

taa jätehuolto-ohjeistusta. Pienemmässä yrityksessä voidaan mahdollisuuksien mukaan 

ottaa ohjeiden laadintaan mukaan koko henkilökunta, suuremmissa yrityksissä voidaan 

laatimiseen ottaa mukaan esimerkiksi yksi edustaja jokaisesta ryhmästä. (LAMK 2005a) 
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Lajitteluohjeiden tulisi olla kaikkien saatavilla esimerkiksi ilmoitustaululla ja sähköisesti. 

Ohjeiden ulkoasuun tulisi myös panostaa siten, että ne olisivat mahdollisimman helppolu-

kuisia ja kiinnostavia. Värilliset, likaantumiselta suojatut ohjeet kestävät pitkään ja ovat 

käytännöllisiä. Lajitteluohjeista tulisi käydä ilmi: 

- mitä ja mihin kerätään 

- jätteiden keräämisen vastuuhenkilö 

- jätteiden toimituspaikka ja yhdyshenkilö 

- lisätiedoista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot (LAMK 2005a.) 

 

Jokaisen yrityksessä työskentelevän tulee saada ympäristökoulutusta. Toimintatavat yrityk-

sessä tuskin kehittyvät, jos koulutetaan vain ympäristöasioiden parissa enemmän työsken-

televät henkilöt. Jätehuoltokoulutuksessa kannattaa käydä läpi yrityksen yleisen jätehuol-

lon lisäksi myös työntekijöiden työpiste- tai osastokohtaiset jätehuoltoon liittyvät toiminta-

tavat. Toimintatapojen käytännön toteutusta tulisi seurata ja varmistaa ohjeistuksen sovel-

tuvuus myös käytännössä. (Boström et al. 1994, 227; LAMK 2005a.) 

 

Yritykseen palkatut uudet työntekijät voivat haitata jätehuoltoketjun toimivuutta, jos heille 

ei ole opastettu perusteellisesti yrityksen jätehuoltokäytäntöjä. Uusille työntekijöille tulisi 

mahdollisuuksien mukaan järjestää tutustumiskierros yrityksen toimitiloissa, jonka aikana 

esitettäisiin työntekijän kannalta oleellisemmat jätteenkeräyspisteet ja lajiteltavat jäteja-

keet. Jätehuoltokoulutuksessa tulisi painottaa erityisesti lajittelun merkitystä, sillä jätehuol-

toketjun lajittelun jälkeisille toiminnoille voi lajittelun epäonnistumisesta olla suurta hait-

taa. (LAMK 2005a.) Jätteiden lajittelusta tulisi tehdä mahdollisimman helppoa, jotta lajit-

telun käytännön toteutus ei kaatuisi ainakaan sen hankaluuteen.  

 

Työntekijöiden jäte- ja ympäristöasioihin liittyvien asenteiden muokkaamisessa käyttökel-

poisia keinoja ovat esimerkiksi erilaiset ympäristötempaukset ja – ohjelmat, jotka lisäävät 

yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä ja edistävät oma-aloitteisuutta etenkin omaan 

työhön liittyvissä ympäristöasioissa. Ympäristöasioihin liittyvä viestintä kannattaa toteut-

taa mahdollisimman pitkälle henkilökohtaisesti pienissä ryhmissä, jolloin myös palautteen 

saaminen ja antaminen ovat helpointa. Työntekijöiden olisi tärkeää saada kuulla johdon 

ympäristöpäätöksiin liittyvät syyt, jotta he voisivat paremmin sitoutua niihin. (Boström et 

al. 1994, 225–226.) 
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Muutoksia vastustaa lähes aina osa työntekijöistä silloin, kun yritetään muuttaa perinteisiä 

ajatus- ja toimintatapoja. Uudet toimintatavat tyrmätään usein vetoamalla siihen, että työt 

on vain aina tehty tietyllä tavalla, joten miksi muuttaa niitä. Henkilöstö on usein muutos-

myönteinen siihen asti, kunnes muutokset koskettavat omaa tai oman ryhmän työntekoa. 

Vastakkainasettelua aiheuttaa usein myös pitkän aikavälin kehittämistavoitteet ja päivittäi-

set rutiinit. Muutosvastarintaa esiintyy aina, mutta sen ei saa antaa estää tarpeellisten muu-

tosten toteuttamista. (Boström et al. 1994, 229.) 

 

Muutosten jälkeen toimintaa on kehitettävä edelleen jatkossakin. Tehtyjen muutosten tu-

loksia on seurattava ja niiden pohjalta on asetettava uusia kehitystavoitteita. On muistetta-

va, että uusien toiminta- ja ajattelumallien vakiinnuttaminen käytäntöön vaatii pitkäjäntei-

syyttä ja sitoutumista. Koulutusta on hyödyllistä järjestää useammin kuin kerran, mieluiten 

säännöllisesti, sillä vain harvoin kerran opetellut asiat riittävät muuttamaan tuttuja toimin-

tatapoja. Lisäksi jätehuollon käytännöt muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi lainsäädännön ja 

alueellisten jätehuoltomääräysten muutosten myötä, joten jo siksi tarvitaan tiedot päivittä-

vää koulutusta riittävän usein. (Boström et al. 1994, 229–230; LAMK 2005a.) 

 

4.4  Käytännön seuranta ja raportointi 
 

Jätehuollon toimivuutta seuraamalla pyritään pitämään jätehuolto vähintään määritellyn 

tasoisena, mutta myös kehittämään sitä paremmaksi. Seuranta voidaan toteuttaa ympäristö-

laskennallisin tavoin sekä käytännön seurannalla. Ympäristölaskennallisessa seurannassa 

tarkastellaan esimerkiksi jätemääriä, jätehuollon kustannuksia ja työhön käytettyjen työ-

tuntien määrää. Käytännön seurannassa seurataan esimerkiksi työntekijöiltä, jätehuoltoyh-

tiöltä tai muilta sidosryhmiltä saatavaa palautetta. Toiminnan seurantaväli tulisi olla vuo-

den tai alle vuoden mittainen. Yrityksen jätehuollon mittaamiseen käytettäviä mittareita 

voivat olla esimerkiksi: 

• kokonaisjätemäärä 

• kerättävät jätemäärät jätejakeittain 

• jakeiden lukumäärä 

• kaatopaikalle menevän jätteen määrä 

• jätteen käsittelyn kustannukset 

• jätteen käsittelyn kustannukset jätejakeittain 
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• kaatopaikkajätteen kustannukset yhteensä ja jätejakeittain 

• ongelmajätteen määrä 

• ongelmajätteen käsittelykustannukset yhteensä ja jätejakeittain 

• jätehuollon investointikustannukset yhteensä ja jätejakeittain 

• jäteveden määrä (LAMK 2005c.) 

 

Pelkkien mittareiden käyttö ei kuitenkaan riitä, vaan ne tulisi suhteuttaa toisiinsa. Näin 

saadaan muodostettua jätehuollon indikaattoreita. Käyttökelpoisia indikaattoreita voivat 

olla esimerkiksi: 

• kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrä / kokonaisjätemäärä (t/t) 

• kokonaisjätemäärä / työntekijöiden määrä (t/hlö) 

• kerättävät jätemäärät jätejakeittain / kokonaisjätemäärä (t/t) 

• kerättävät jätemäärät jätejakeittain / työntekijöiden määrä (t/hlö) 

• jätehuollon kokonaiskustannukset / kokonaisjätemäärä (€/t) 

• jaekohtaiset kustannukset / jätehuollon kokonaiskustannukset (€/€) (LAMK 2005c.) 

 

Indikaattoreiden avulla pystytään seuraamaan yrityksen jätehuollon tilaa sekä vertailemaan 

sitä muiden yritysten kesken. Lisäksi voidaan tarkastella jätehuollon kehittymistä vuosien 

kuluessa ja tarkastelemaan yrityksessä tehtyjen muutosten vaikutuksia jätehuoltoon. Yri-

tysten välisessä indikaattoreiden vertailussa tulee kuitenkin huomioida mittariyhdistelmien 

vertailukelpoisuus, joka ei ole aina paras mahdollinen. Indikaattoreita voidaankin pitää 

lähinnä suuntaa antavina. (LAMK 2005c.) 

 

Yrityksen omistajille ja rahoittajille suunnatussa raportoinnissa kerrotaan erityisesti jäte-

huollon kokonaiskustannuksista, säästöistä ja tuotannon tehokkuudesta. Yrityksen sisäisel-

le johdolle raportoidaan enemmän jätehuollon kehityshankkeista ja käytetyistä työtunneis-

ta. Myös jätteen laatu ja syntypaikat sekä jätteiden aiheuttamat kustannukset kiinnostavat 

yrityksen sisäistä johtoa. Yrityksen sisäiselle johdolle osoitetussa raportoinnissa voidaan 

käyttää mittareina esimerkiksi jätemäärää jätejakeittain, kustannuksia jätejakeittain, on-

gelmajätteitä, työntekijöiltä saatua palautetta, ideoita ja silmämääräisiä tarkastuksia. 

(LAMK 2005c.) 
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Työntekijöille suunnatussa raportoinnissa tulisi käydä selkeästi ilmi heidän oman panos-

tuksen vaikutukset yrityksen jätehuoltoon. Raportoinnissa voidaan tarkastella esimerkiksi 

jätehuollon kustannuksia ja jätemääriä suhteessa työntekijöihin, työntekijöiltä saatua palau-

tetta, mielipidekyselyiden tuloksia ja toiminnan ympäristövaikutuksia. Yrityksen sidos-

ryhmille suuntautuvassa raportoinnissa tulisi tarkastella kuinka paljon ja millaista jätettä 

yrityksen toiminnassa syntyy, miten jäte käsitellään ja miten jätehuolto on kehittynyt ja 

tulee kehittymään tulevaisuudessa. Viranomaisten suuntaan tapahtuvan raportoinnin sisältö 

on määritelty muun muassa jätelaissa ja muissa viranomaismääräyksissä. Raportoitavia 

asioita ovat esimerkiksi jätteiden määrä, laatu, vaarallisuus, varastointi, syntypaikka, lajit-

telu ja hyödyntäminen. Ympäristölupamääräyksissä voidaan velvoittaa tämän lisäksi myös 

ottamaan näytteitä esimerkiksi jätevedestä ja prosessijätteistä. (LAMK 2005c.) 

 

Käytännön seurannassa hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset kyselyt, asiakaspalaut-

teet ja suulliset tiedonannot. Samaa mielipidekyselyn pohjaa voidaan toistaa useammankin 

kerran ja tulosten tilastoinnin avulla pystytään vertailemaan eri vuosina saatuja tuloksia. 

Käytännön seurantaan kannattaa ottaa mukaan myös säännölliset silmämääräiset tarkastuk-

set, joissa huomioidaan esimerkiksi astioiden täyttöaste, lajittelun onnistuneisuus ja astioi-

den sijoittelun toimivuus. Käytännön seurannan avulla saadaan hyvin kartoitettua, miten 

jätehuoltojärjestelmä toimii käytännössä ja missä osa-alueissa löytyy parannettavaa. 

(LAMK 2005c.) 

 

Jätehuoltoon liittyvässä kirjanpidossa ja raportoinnissa voidaan hyödyntää Ympäristömi-

nisteriön asetuksen 1129/2001 yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luetteloa. Luettelo 

koostuu kuusinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista jätenimikkeistä sekä kaksi- ja 

nelinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista nimikeryhmäotsikoista. Jäteluetteloa hyö-

dyntämällä varmistutaan siitä, että tuotantolaitoksessa syntyvät ja sieltä pois vietävät jätteet 

kirjautuvat varmemmin oikeaan jätejakeeseen. Jätejakeiden kuvaus muuttuisi myös tar-

kemmaksi sekä yhdenmukaisemmaksi ilman, että jätemääritelmä riippuisi siitä, kuka kirja-

uksen on tehnyt raportointiin. 
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4.5  Ongelmajätehuolto 
 

Ongelmajätteet ovat jätteitä tai aineita, jotka voivat olla vaarallisia tai haitallisia terveydel-

le tai ympäristölle. Jäteasetuksessa (1390/1993) on määritelty ne ominaisuudet, joiden pe-

rusteella jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Tätä asetusta täsmentää ympäristöministeri-

ön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001). (LAMK 

2005b.) Ongelmajätteiden käsittely vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja huolenpitoa, jotta 

saadaan estettyä ja minimoitua jätteistä aiheutuvat haitat. Jätehuollon järjestelmällisyydellä 

ja selkeydellä saadaan parannettua työturvallisuutta ja vähennettyä toiminnan riskejä oleel-

lisesti. 

 

4.5.1  Ongelmajätteet 

Haitalliset tai vaaralliset aineet ovat usein myös ongelmajätettä. Lisäksi kemikaalipakkauk-

sen tai käyttöturvallisuustiedotteen varoitusmerkki tai varoituslauseke kertoo yleensä siitä, 

että jäte kuuluu ongelmajätteisiin. Teollisessa toiminnassa on aina tiedettävä, mitä ainetta 

ollaan käsittelemässä. Erityisesti jäte on tunnistettava sen pakkaamista, kuljetusta ja turval-

lista käsittelyä varten. Jätteen ominaisuudet voidaan tarkistaa esimerkiksi 

• lähtöaineiden käyttöturvallisuustiedotteista 

• aineen alkuperäiseltä käyttäjältä tai haltijalta 

• alkuperäisten aineiden pakkausten etiketeistä, käyttötarkoituksesta, käyttöpaikasta 

tai valmistusprosessista, jossa ainetta on käytetty, tai 

• laboratorioanalyyseillä (Heinonen 2009, 31.) 

 

Tuotantotoiminnassa syntyvät ongelmajätteet ovat yleensä happoja ja emäksiä, liuottimia 

tai raskasmetallipitoisia liuoksia. Erilaisia jätelaatuja syntyy tuotantoprosesseissa suhteelli-

sen vähän eikä niiden laatu muutu kovinkaan usein. Laboratorioissa syntyvät ongelmajäte-

erät ovat usein pieniä, mutta hankalammin käsiteltäviä. Tyypillisesti laboratorioiden jätteet 

sisältävät liuottimia, happoja, emäksiä, katalyyttejä tai vanhentuneita reagensseja. Raken-

nustoiminnalle ominaisia jätelaatuja ovat taas erilaiset maali-, liima- ja lakkajätteet. Edel-

listen lisäksi kiinteistönhuollon jätteet sisältävät käytöstä poistettuja loisteputkia, paristoja 

ja erilaisia laitteita, kuten kylmälaitteita ja tietokoneita. (Heinonen 2009, 60–61) 
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Erityisenä ongelmajäteryhmänä voidaan pitää käytettyjä voiteluöljyjä. Jo taloudellisista 

syistä käytetyt voiteluöljyt kannattaa kerätä erilleen, sillä hyvälaatuiset öljyt kuljetetaan ja 

käsitellään veloituksetta. Hyödyntämiskelpoisia käytettyjä voiteluöljyjä ovat kirkkaat ja 

mustat jäteöljyt. Mustat jäteöljyt ovat nokeentuneita, polttomoottoreissa käytettyjä voitelu-

öljyjä. Kirkkaisiin voiteluöljyihin taas kuuluvat  

- koneiden ja laitteiden hydrauliikkaöljyt 

- muuntajaöljyt 

- vaihteistoöljyt ja 

- turbiiniöljyt (Heinonen 2009, 62–64.) 

 

Öljyjätteistä kaikkea ei pystytä uudistettuna tai puhdistettunakaan hyödyntämään. Tällaisia 

jätteitä ovat mm.: 

- öljyt, joiden leimahduspiste on alle 55 °C 

- öljyemulsiot (esim. leikkuunesteet) 

- öljy- ja pesuaine-erottimien pintakerros 

- öljysäiliöiden puhdistusjätteet 

- kiinteät, öljyiset jätteet 

- polttoöljyt (Heinonen 2009, 65.) 

 

Jätehuollon toimivuuden kannalta olisi tiedettävä mahdollisimman hyvin, millaisia ongel-

majätteitä syntyy tyypillisesti missäkin kohteessa. Ongelmajätteistä huolehtiminen voidaan 

jakaa kolmeen vaiheeseen: syntypaikkalajitteluun, varastointiin ja kuljetukseen ongelma-

jätteen käsittelijälle. Jokaisessa vaiheessa on tiedettävä mitä ollaan tekemässä sekä käytet-

tävä tarpeenmukaisia välineitä ja suojaimia. Työohjeissa on kuvattava tehtävien töiden 

suoritustavat riittävän tarkasti turvallisen suorituksen takaamiseksi. Myös työvaiheiden 

mahdolliset ympäristöriskit olisi tarpeellista kuvata työohjeissa. (Heinonen 2009, 57–58.) 

 

Yrityksessä tulisi nimetä ongelmajätteiden vastuuhenkilö, vaikka toimipaikalla ei ongelma-

jätteitä kertyisikään merkittäviä määriä. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua jakaa vas-

tuut yksiköittäin tai tuotantoalueittain. Jätevastaavan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi: 

- lajittelun toimivuudesta vastaaminen 

- keräyspaikkojen kunnossapidosta, oikeanlaisesta merkitsemisestä ja varustuksesta 

vastaaminen 
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- oman alueen lajiteltujen ongelmajätteiden asianmukaisesta merkitsemisestä vas-

taaminen 

- huolehtia siitä, ettei alueella ole tuntemattomia ongelmajätteitä 

- tarvittavien käyttöturvallisuustiedotteiden saatavilla olosta vastaaminen 

- jätteen noutotarpeesta ilmoittaminen 

- tiedottaminen yrityksen jätehuollon vastuuhenkilölle oman alueen tarpeista ja tilan-

teesta (Heinonen 2009, 59.) 

 

4.5.2  Lajittelu 

Ongelmajätteiden lajittelu perustuu kolmeen tekijään: jätteen laatuun, vaaraominaisuuksiin 

ja olomuotoon. Ongelmajätteiden toimivalla lajittelulla edistetään turvallista työskentelyä 

ja vähennetään kustannuksia. Erilleen lajitellut jätteet voidaan tarpeen mukaan yhdistää 

helposti ja edullisesti, mutta aineiden erottelu jälkikäteen ei välttämättä aina suju kovin 

helposti. Lisäksi lajittelulla halutaan edistää sopivien toimituserien muodostamista hyöty-

käytön, kuljetuksen tai käsittelyn takia. Erityisesti on huomioitava, että erilaiset jätteet ke-

rätään ja säilytetään erillään ja että erilaatuisille jätteille on omat astiansa (LAMK 2005b.) 

 

Jokaiselle ongelmajätejakeelle on valittava soveltuva keräysastia ja ne tulisi sijoittaa mah-

dollisimman lähelle jätteen syntypaikkaa. Tällä tavoin keräyksestä tulee luonnollinen osa 

toimintoja ja jäte päätyy varmemmin oikeaan astiaan. Samoja aineita sisältäviä ongelmajät-

teitä saa yhdistää keskenään, mutta ongelmajätteitä ei saa koskaan laimentaa. Ongelmajät-

teet tulisi lajitella vähintään 

• syttyviin aineisiin 

• happoihin (epäorgaaniset ja orgaaniset erikseen) 

• emäksiin 

• hapettaviin aineisiin 

• itsestään syttyviin aineisiin 

• myrkyllisiin aineisiin 

• akkuihin 

• paristoihin 

• loisteputkiin 

• käytettyihin voiteluöljyihin 

• öljypitoisiin jätteisiin 
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• kaasuihin ja 

• tunnistamattomiin jätteisiin  

Työturvallisuuden ja jätteiden käsittelyprosessin vuoksi on ehdottomasti pidettävä erillään 

toisistaan ja muista jätteistä elohopea, bromi ja jodi, kalium ja natrium sekä tunnistamat-

tomat jätteet. (Heinonen 2009, 55–56; LAMK 2005b.) 

 

4.5.3  Pakkaaminen ja varastointi 

Jätteet on pakattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Pakkausten tulee olla tiiviisti suljettavia ja niiden täytyy kestää aineen normaali varastointi 

ja kuljetus. Pakkauksia valitessa ja jätteitä pakatessa on otettava huomioon aineiden vaiku-

tukset pakkaukseen ja mahdollinen jäätyminen tai lämpölaajeneminen. Ongelmajätteiden 

keräys- ja kuljetusastioiksi sopivat hyvin aineiden alkuperäiset hyväkuntoiset astiat ja pak-

kaukset. Jos jätteet kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin, on käytettävä 

jätteiden vaaraominaisuuksien mukaisia, kuljetukseen tyyppihyväksyttyjä astioita. (Heino-

nen 2009, 69.) 

 

Jätteen tuottaja on lain mukaan velvollinen kirjaamaan ylös toiminnassaan syntyvät on-

gelmajätteet. Kirjanpidosta tulisi käydä ilmi: 

• mitä jätteitä varastoon on tuotu 

• kuinka paljon jätteitä on tuotu 

• mitä jätteitä varastossa on tällä hetkellä 

• mitä jätteitä ja milloin varastosta on poiskuljetettu 

Varastosta pois viedyistä aineista on tiedettävä niiden laatu, määrä, poiston ajankohta, 

määränpää sekä kuka jätteen on hakenut. Kirjanpidon avulla pystytään tarvittaessa osoit-

tamaan toiminnassa syntyneiden ja varastossa olevien ongelmajätteiden laatu ja määrä. 

(LAMK 2005b) 

 

Asianmukainen ongelmajätevarasto on varastotila, joka on selkeästi merkitty, katettu sekä 

lukittu tila. Kulkureitti varastolle tulisi olla esteetön. Varastossa tulee olla riittävä ilman-

vaihto ja valaistus sekä astiat tai merkityt paikat eri jätejakeille. Ongelmajätevarasto on 

oikeastaan aivan samankaltainen kuin mikä tahansa muukin kemikaalivarasto. Yksinker-

taisinta olisikin käyttää jo olemassa olevaa kemikaalivarastoa myös ongelmajätteiden va-

rastointiin. Jätteiden laatu voi vaikuttaa varaston rakenteeseen ja jätteiden sijoitteluun va-
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rastossa. Jätteiden syntyprosessi kannattaa ottaa huomioon varaston paikkaa valittaessa. 

Jätteiden määrän ja eteenpäin toimitusten perusteella suunnitellaan tilan tarve ja siirtojen 

tekniset ratkaisut. Ongelmajätevarastossa ei tule säilyttää muita kuin sinne kuuluvia aineita 

ja tarvikkeita. (Heinonen 2009, 107.) 

 

Tyypilliset vahingot varastoinnin aikana liittyvät jäteastioiden vuotoihin ja rikkoutumisiin, 

jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa palovaaran. Perusvälineitä ongelmajätevaraston va-

hinkojen torjumiseen ovat imeytysaineet sekä lapio, harja ja keräysastiat. Tulipalon varalta 

tarvitaan myös 55A 233BC -teholuokan sammutin. Ensiapuvälineistön perustarvikkeet 

ovat silmänhuuhtelupullo, hätäsuihku ja sidetarpeet. Tarvikkeet on pidettävä riittävän lä-

hellä mahdollista käyttökohdetta, mutta varaston ulkopuolella. (Heinonen 2009, 113.) 

 

4.5.4  Kuljetukset 

Suurin osa ongelmajätteistä kuuluu vaarallisten aineiden kuljetussäädösten (VAK) piiriin. 

Jätteen kuuluminen VAK:n alaisuuteen voidaan selvittää 

- alkuperäisen tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta 

- alkuperäisen tuotteen pakkausmerkinnöistä 

- alkuperäisen tuotteen myyjältä, valmistajalta tai maahantuojalta 

- julkaisusta "Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä" (Heinonen 2009, 71.) 

 

Räjähdys-, palo- tai säteilyvaaran, myrkyllisyyden tai syövyttävyyden vuoksi vahingolli-

nen ongelmajäte kuuluu kuljetussäädösten piiriin. Lain piiriin kuuluvat myös vaaralliset 

seokset sekä vaarallisia aineita sisältävät laitteet, aineet ja pakkaukset. Ongelmajätteiden 

lähettäjä on vastuussa aineiden oikeasta luokituksesta, pakkauksesta, merkitsemisestä ja 

kuljetettavaksi antamisesta. Lisäksi lähettäjän tulee tarkistaa vaarallisten aineiden tietojen 

oikeellisuus kuljetusasiakirjoista. (LAMK 2005b) 

 

Kuljetusta varten ongelmajätteet jaetaan yhdeksään kuljetusluokkaan, joissa aineiden vaa-

raominaisuudet ovat samankaltaisia. Eri aineet määritellään yhteen luokkaan vaarallisim-

man ominaisuutensa perusteella, siitä huolimatta, että aineella voi olla muitakin vaaraomi-

naisuuksia. Toissijaiset vaaraominaisuudet huomioidaan aineiden merkitsemisessä. Kulje-

tusluokkia ovat: 
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1. Räjähteet 

2. Kaasut 

3. Palavat nesteet 

4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 

4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 

4.3 Aineet, jotka kehittävät palavia kaasuja joutuessaan kosketuksiin 

veden kanssa. 

5.1 Syttyvät vaikuttavat aineet 

5.2 Orgaaniset peroksidit 

6.1  Myrkylliset aineet 

6.2  Tartuntavaaralliset aineet 

6.3  Radioaktiiviset aineet 

6.4 Syövyttävät aineet 

6.5 Muut vaaralliset aineet 

 

Kuljetukseen luovutetuista aineista tehdään siirtoasiakirja, johon dokumentoidaan tiedot 

ongelmajätteestä sekä sen asianmukaisesta luovutuksesta ja vastaanotosta. Siirtoasiakirjas-

ta on käytävä ilmi: 

• ongelmajätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimet ja yhteystiedot 

• jätteen siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa 

• jätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot sekä tiedot siitä, minkä toiminnan yhteydessä 

missä paikassa/kunnassa jäte on syntynyt 

• ongelmajätteen nimi ja jätelain 75 §:n 1. kohdassa tarkoitetun luettelon mukainen 

tunnusnumero sekä jätteen sisältö, olomuoto ja määrä 

• jäteasetuksen (1390/93) liitteen 4 mukaiset pääasialliset ominaisuudet 

• ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelytapa ja – paikka 

• haltijan vakuutus tietojen oikeellisuudesta sekä allekirjoitus ja päivämäärä 

Ongelmajätteen haltija huolehtii, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirrossa ja että se 

annetaan lopulta jätteen vastaanottajalle. Sekä ongelmajätteen haltijan että vastaanottajan 

tulee säilyttää siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoitushetkestä läh-

tien. (LAMK 2005b) 
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4.5.5  Työturvallisuus 

Ongelmajätteiden kanssa työskenneltäessä on aina tiedettävä, mitä käsiteltävä aine on ja 

sen vaaraominaisuudet. Oikeat tiedot auttavat valitsemaan asianmukaiset suojavälineet ja 

työtavat. Työskentelyyn liittyvät riskit on tunnistettava etukäteen, jotta niitä pystytään hal-

litsemaan. Ongelmajätteiden käsittelyn vaarat ovat hyvin samankaltaisia, kuin työskennel-

täessä vaarallisten ja haitallisten kemikaalien parissa. Lisäksi ongelmia aiheuttavat usein 

aineiden pölyäminen, tunnistamattomat aineet sekä epäkäytännölliset työtilat. Tapaturmia 

sattuu usein ongelmajätteiden keräysten ja kuljetusten yhteydessä, varastoinnin aikana sekä 

avattaessa ongelmajätepakkauksia. Tyypillisimpiin tapaturmiin kuuluvat erilaiset liukas-

tumiset ja venähdykset, raajojen puristumiset ja viillot sekä kemikaaliroiskeet iholle tai 

silmiin. (Heinonen 2009, 43.) 

 

Kemikaaleille altistutaan usein hengitysteiden, ihon tai limakalvojen kautta. Ensimmäisenä 

kemikaalien kanssa kosketuksiin joutuvat usein kädet, joiden kautta haitalliset aineet imey-

tyvät elimistöön. Käsistä haitalliset aineet päätyvät helposti myös suuhun. Haihtuvien ai-

neiden säilyttäminen työtilassa avonaisissa astioissa sekä jäteastioiden tyhjentäminen suu-

rempiin varastointi- ja kuljetusastioihin aiheuttaa altistumista hengitysteitse. Tunnistamat-

tomat aineet voivat taas reagoida keskenään nopeastikin, jolloin ne voivat aiheuttaa voima-

kasta lämmönmuodostusta sekä roiskumista. Pahimmillaan reaktioista voi syntyä myrkylli-

siä kaasuja. (Heinonen 2009, 46.) 

 

Henkilökohtaisen suojauksen perusvarustukseen kuuluvat suojakäsineet ja -kengät, kunnol-

linen suojahaalari ja tarvittaessa suojalasit, hengityssuojain ja suojaesiliina. Päivittäin käy-

tettävät suojaimet ovat aina henkilökohtaiset eikä niitä tule säilyttää ongelmajätevarastossa. 

Siellä ne voivat joutua alttiiksi pölylle ja haihtuville aineille, jolloin ne likaantuvat nopeasti 

käyttökelvottomiksi. Jos varusteiden ainoa mahdollinen säilytyspaikka on ongelmajäteva-

rastossa, tulee niille varata sieltä tiivis säilytyskaappi. Suojaimet tulisi tarkistaa tai pestä 

päivittäin käytön jälkeen. (Heinonen 2009, 46.) 
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5  LOVIISAN VOIMALAITOKSEN KONVENTIONAALISEN 

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN 

KARTOITTAMISMENETELMÄT 
 

Jätehuollon kehittämistarpeita etsittäessä on jätehuoltoa pyrittävä tarkastelemaan eri näkö-

kulmista. Jo jätelainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset asettavat pakolliset rajoitukset jäte-

huollon toteutukselle. Jätehuollon kustannuksia mahdollisten kehittämistoimenpiteiden 

jälkeen on myös syytä arvioida, sillä useimmiten jätehuollon kustannukset saattavat lisään-

tyä toimintaa parannettaessa. Henkilöstön mukaan ottaminen jätehuollon kehittämiseen on 

tärkeää, sillä henkilöstöltä voidaan saada selville sellaisia käytännön kokemuksia, joita ei 

ehkä muuten olisi yhtä helposti saatavilla. Yhtenä hyödyllisenä keinona jätehuollon kehit-

tämisessä on myös mallioppiminen muilta yrityksiltä. 

 

5.1  Viranomaisvaatimukset 
 

Teollisuusyrityksen ja -toimipaikan toimintaa koskevat keskeisimmät viranomaisvaatimuk-

set ovat peräisin yleensä mahdollisesta ympäristöluvasta, kunnan jätehuoltomääräyksistä ja 

itse jätelainsäädännöstä. Kehityskohteiden etsimisessä tarkasteltiin kaikkia näitä edellä 

mainittuja. Jätelainsäädännön velvoitteista on kerrottu enemmän luvussa 3, varsinaisissa 

menetelmissä pohdittiin enemmän ajankohtaisen jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen 

aiheuttamien muutoksien vaikutuksia toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin. 

 

5.2  Toiminnan tarkastelu 
 

Voimalaitoksen jätehuollon toimintaa tarkasteltiin jätehuollon alkukartoitusta varten. Toi-

minnan tarkastelun avulla pyrittiin havaitsemaan mahdollisia ongelmakohtia sekä sellaisia 

asioita, joita kehittämällä saataisiin jätehuolto toimimaan entistä paremmin. Kehityskohtei-

ta etsittiin laitosalueella suoritettavien havaintokierrosten ja ohjeistotarkastelun avulla. 

Lisäksi tutustuttiin jäte- ja ympäristöasioihin liittyvään koulutukseen ja perehdytykseen. 
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5.3  Jätehuoltokysely 
 

Voimalaitoksen työntekijöille suunnatun kyselyn tavoitteena oli selvittää työntekijöiden 

kokemuksia voimalaitoksen ei-valvonta-alueen jätehuollon toimivuudesta. Kyselyn alussa 

selvitettiin työntekijöiden asenteita jätteiden lajittelua ja ympäristöasioita kohtaan. Asentei-

ta selvitettiin muun muassa kysymällä lajittelutavoista kotioloissa sekä lajittelun merkitystä 

vastaajalle. Alkuselvityksen jälkeen kysymykset kohdistuivat jätehuollon toimivuuden 

tarkasteluun. Tämän jälkeen vastaajat saivat pohtia omaa rooliaan ja vaikutusmahdolli-

suuksiaan voimalaitoksen jätehuoltoon sekä tiedonsaannin ja jäte- ja ympäristökoulutuksen 

riittävyyttä voimalaitoksella. 

 

Kyselyn kysymykset laadittiin kattamaan mahdollisimman hyvin jätehuoltoon liittyviä eri 

osa-alueita, kuten koulutusta, jäteastioiden sijoittelua ja kuntoa sekä asenteita jätehuoltoa ja 

erityisesti lajittelua kohtaan. Kysely muodostui pääasiassa väittämistä, joiden yhtäläisyyttä 

omiin mielipiteisiinsä vastaajat arvioivat asteikolla yhdestä viiteen, missä 1 tarkoittaa "eri 

mieltä" ja 5 "samaa mieltä". Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus antaa palautetta ja 

kehitysideoita voimalaitoksen jätehuollosta. Kyselylomake on esitetty liitteessä III. 

 

Koska voimalaitoksella työskentelee päivittäin lähes 500 henkilöä, vastaajien määrää rajat-

tiin vastausten analysoinnin helpottamiseksi. Tämän takia kysely kohdistettiin pääasiassa 

Fortumin omalle henkilöstölle ja urakoitsijayrityksistä kyselyyn otettiin mukaan vain sii-

vouspalveluja voimalaitoksella tuottava SOL Palvelut Oy. SOL Palvelut Oy valittiin kyse-

lyyn mukaan siksi, että yritys vastaa voimalaitoksen tilojen päivittäisestä siivouksesta, ja 

yritys omaa siten merkittävän roolin voimalaitoksen jätehuoltoketjussa. 

 

Vastausten analysoinnissa asteikon alku- ja loppupään vastaukset laskettiin yhteen, jolloin 

vastaajat olivat vastausten tulkintavaiheessa väittämistä joko samaa tai eri mieltä tai eivät 

omanneet väittämään mielipidettä. Kysymyksissä, joissa oli useampi vastausvaihtoehto, 

jaettiin vastaajan antama ääni valittujen vaihtoehtojen kesken. Esimerkiksi, jos vastaaja 

valitsi kysymyksessä "miten ilmoitat mieluiten havaituista jäte- ja ympäristöongelmista 

eteenpäin" vaihtoehdot "havaintoilmoituksella" ja "suoraan esimiehelle", saivat kummatkin 

vaihtoehdot 0,5 pistettä. Kyselyn viimeisenä kohtana olevan kehitysideat -osion vastauk-
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sista keskeisimmät ja useammin toistuvat koottiin yhteen taulukkoon valittujen osioiden 

alle. 

 

5.4  Benchmarking  
 

Benchmarking-tuotantolaitoksiksi valittiin Fortumin Suomenojan voimalaitos, Ruukin 

Hämeenlinnan tehdas ja UPM:n Kaukaan tehtaat. Ideaalitilanteessa olisi bencmarking-

tuotantolaitoksiksi voitu valita Loviisan voimalaitoksen kaltaisia energiantuotantolaitoksia. 

Suomalaisissa energiantuotantolaitoksissa syntyvä jätejakauma ei kuitenkaan vastaa erityi-

sen hyvin Loviisan voimalaitoksen jätejakaumaa, mikä johtuu suurelta osin erilaisista polt-

toaineista. Suomalaiset voimalaitokset ovat kokoluokaltaan lisäksi pienempiä kuin Lovii-

san voimalaitos, jolloin tavanomaisen jätehuollon kokoluokka jää selvästi pienemmäksi 

kuin Loviisan voimalaitoksella. Tämä taas näyttäisi vaikuttavan siten, ettei tällaisilla voi-

malaitoksilla ehkä ole nähty niin suurta tarvetta tavanomaisen jätehuollon kehittämiseen 

kuin esimerkiksi polttoaineista ja savukaasujen puhdistuksesta aiheutuvien jätteiden käsit-

telyn kehittämiseen. Olkiluodon voimalaitos olisi kokoluokaltaan ollut Loviisan voimalai-

tosta eniten vastaava energiantuotantolaitos Suomessa, mutta Olkiluodon voimalaitoksen 

tavanomainen jätehuolto jää laajemmasta valvonta-alueesta johtuen hyvin suppeaksi ver-

rattuna Loviisan voimalaitoksen tavanomaiseen jätehuoltoon. 

 

Bencmarking-tuotantolaitosten valintastrategiaksi muodostui tavoite löytää tuotantolaitok-

sia, joilla on jostain syystä ehkä enemmän motivaatiota myös tavanomaisen jätehuollon 

kehittämiseen kuin muilla tuotantolaitoksilla. Motivaatiota tavanomaisen jätehuollon kehit-

tämiseen arveltiin lisäävän esimerkiksi toiminnassa syntyvän ongelmajätteen suuri määrä 

sekä imagolliset syyt. 

 

Benchmarking perustui tässä diplomityössä valituille yrityksille lähetettäviin jätehuoltoai-

heisiin kysymyksiin, joihin yritysten edustajat saivat vastata ennen yritysvierailua tai vie-

railun aikana. Yritysvierailujen aikana käytiin läpi kysymyksiin saatuja vastauksia sekä 

käytiin tutustumassa jätehuollon toimintaan tuotantolaitosten alueella. Fortumin Suo-

menojan voimalaitoksen edustajana toimi prosessi-insinööri Lasse Toivonen, Ruukin Hä-

meenlinnan tehtaan edustajana energia- ja ympäristöpäällikkö Minna Uosukainen ja 

UPM:n Kaukaan tehtaiden edustajana käyttömestari Matti Vesanto. Tuotantolaitosten 
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edustajat etsivät vastaukset kysymyksiin esimerkiksi tuotantolaitosten raporteista sekä 

edustajien omista kokemuksista oman tuotantolaitoksen jätehuollosta. Kukin edustaja oli 

omalla tuotantolaitoksellaan vastuullisessa asemassa jätehuoltoketjun toiminnassa. Tuotan-

tolaitosten edustajille esitetyt kysymykset on esitetty liitteessä VI.  

 

5.5  Jätteen hyötykäyttömenetelmien ja kaatopaikkasijoituksen kustan-

nusvertailua 
 

Hyötykäyttö- ja loppusijoitusmenetelmien kustannusvertailussa tarkasteltiin jätehuollon 

käytäntöjen muutosten vaikutuksia seka- ja energiajätteiden sekä ongelmajätteiden osalta. 

Nykytilanteen tarkastelun jälkeen arvioitiin, millaiset vaikutukset kustannuksiin olisi seka-

jätteen viemisellä kaatopaikan sijaan poltettavaksi. Kaatopaikkasijoitus ja polttoon viemi-

nen arvioitiin yksikkökustannuksiltaan samansuuruisiksi eikä laskelmissa huomioitu jät-

teen kuljetusmatkan pitenemisestä aiheutuvaa kustannuslisää. Lopuksi tarkasteltiin vaihto-

ehtoa, jossa sekajäte vietiin polttoon, energia- ja biojätteitä kerättiin erikseen, mutta lisäksi 

lajittelua tehostettiin. 

 

Laskelmissa käytettävään lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanottomaksuun, kuten 

myös muiden jakeiden vastaanottomaksuihin, sisältyivät myös kuljetukset. Ongelmajättei-

den osalta tarkasteltiin erityisesti mustan jäteöljyn lajittelun tehostamisen vaikutuksia kus-

tannuksiin, mutta myös aerosolipakkausjätteen lajittelumuutosten kustannusvaikutuksia 

tarkasteltiin. 

 

Jätehuollon kustannusten tarkastelu jätejakeittain on sitä haastavampaa, mitä suuremmasta 

yrityksestä on kyse. Tämän vuoksi jouduttiin tekemään joitain oletuksia kustannustarkaste-

lun helpottamiseksi. On myös huomioitava, että tarkastelun avulla saadut tulokset ovat 

vain arvioita. Kustannustarkastelussa tehtyjä keskeisimpiä oletuksia: 

- jätejakeiden punnitusmaksuja tai astiavuokria ei huomioitu 

- kustannustarkastelussa käytettiin uusimpia hinnastoja, jotka olivat vuosilta 2010 ja 

2011, jolloin kustannuksista tulee hieman korkeammat kuin ne mahdollisesti ai-

emmin olivat 

- ei huomioitu työntekijöiden palkkoja tai muita vastaavankaltaisia maksuja 

- metalliromun myynnistä saatavia tuloja ei huomioitu   
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- sekajätettä haki voimalaitokselta kaksi eri yrittäjää, joista toisen hinnasto oli salai-

nen. Laskelmissa käytettiin pääosin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2011 

hinnastoa, mutta osa laskettiin salassa pidettävän hinnaston mukaan. Biojätteen 

määrä vähennettiin siitä sekajätteen määrästä, joka ei päädy Itä-Uudenmaan Jäte-

huolto Oy:lle. Puujäte ja metalliromu vähennettiin taas Itä-Uudenmaan Jätehuolto 

Oy:n sekajätemäärästä, koska voitiin olettaa, että käytännössä näin tulisi tapahtu-

maankin. 

- energiajätteen vastaanottomaksuna laskelmissa käytettiin myös sekajätettä voima-

laitokselta vastaanottavan yrityksen hinnastoa. Tämä hinnasto oli salainen. 

- Uosukaisen (2011) mukaan kaatopaikkajätteen kustannus vietäessä polttoon oli 

noin kaksinkertainen verrattuna energiajätteen hintaan. Karkeissa laskelmissa voi-

tiin siten käyttää sekajätteelle vastaavaa vastaanottomaksua kuin kaatopaikalle vie-

täessä.  

 

Ruokalan toiminnan yhteydessä biojätettä kertyy vuosittain noin neljä tonnia. Muualla 

voimalaitoksella syntyvä biojäte lajitellaan sekajätteen joukkoon, ja tämä määrä oli selvi-

tettävä kustannusarvioita varten. Ruokalan ulkopuolella syntyvän biojätteen määrän arvi-

oinnissa hyödynnettiin voimalaitoksen ruokalasta saatua tietoa, jonka mukaan ruokalassa 

syö päivittäin noin 300 henkilöä. Päivittäin voimalaitoksella työskentelee noin 500 henki-

löä, joista noin kaksi kolmasosaa työskentelee Fortumin palveluksessa ja loput ovat ura-

koitsijoita. Tämän perusteella voitiin arvioida, että noin 200 henkilöä syö päivittäin omia 

eväitä, jolloin biojätettä syntyy todennäköisesti myös muualla kuin ruokalassa. Laskelmia 

varten oletettiin, että jokainen eväidensyöjä tuottaisi biojätettä työpäivänsä aikana yhden 

banaaninkuoren verran. Banaaninkuoren arvioitiin painoksi 50 g, jolloin työviikon (5 päi-

vää) aikana biojätettä syntyisi eväistä kokonaisuudessaan 50 kg. Vuoden aikana biojätettä 

syntyisi siten eväistä 2 600 kg. 
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6  JÄTEHUOLLON ALKUKARTOITUS 
 

Ennen kuin lähdettiin selvittämään jätehuollon toiminnan kehityskohteita, oli tarpeellista 

tutustua jätehuollon nykytilanteeseen jo olemassa olevan tiedon avulla. Oli syytä tutustua 

vähintäänkin vuosittain syntyviin jätemääriin, lajiteltaviin jätejakeisiin sekä jätteiden lop-

pukäsittely- ja hyötykäyttökohteisiin. Usein toiminnan tehostamisella on myös mahdollista 

saada pienennettyä kustannuksia, joten alkukartoituksessa tarkasteltiin myös jätehuollon 

kustannusten nykytilannetta. 

 

6.1  Konventionaaliset jätteet 
 

Loviisan voimalaitoksella syntyvät konventionaaliset jätteet jaetaan voimalaitoksen jäte-

huolto-ohjeen (Ropponen 2011a) mukaan kolmeen luokkaan perustuen niiden jatkokäsitte-

lytapaan: 

1. Hyötykäyttöön menevät jätteet 

2. Kaatopaikka- eli sekajätteet 

3. Ongelmajätteet 

Konventionaalisiin jätteisiin kuuluvat myös ns. erilliset jäte-erät, jotka koostuvat pääasias-

sa aktiivihiilistä ja ioninvaihtohartseista. Valvonta-alueen ulkopuolella syntyvät, mahdolli-

sesti radioaktiiviset jätteet sekä valvonta-alueen ulkopuolinen ydinmateriaali käsitellään 

valvonta-alueen jätehuoltomenettelyjen mukaisesti. (Ropponen 2011a, 8.) 

 

Jätemäärien raportoinnissa konventionaalisten jätteiden kirjanpitoon merkitään myös val-

vonnasta vapautettavat jätteet. Nämä jätteet muodostuvat voimalaitoksen valvonta-alueella, 

mutta niiden aktiivisuus on niin vähäistä, että ne voidaan YVL -ohjeen 8.2 rajoitusten mu-

kaan vapauttaa valvonnasta sekä viedä käsittelyyn tai loppusijoitettavaksi samoihin kohtei-

siin kuin konventionaaliset jätteet. YVL-ohjeet on antanut Säteilyturvakeskus (STUK), ja 

ne koskevat ydinlaitosten turvallisuutta, ydinmateriaaleja ja -jätteitä sekä ydinenergialain 

mukaisia turva- ja valmiusjärjestelyjä. (STUK 2009.) 
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6.1.1 Konventionaaliset jätejakeet 

Hyötykäyttöön meneviksi jätteiksi luokitellaan voimalaitoksen jätehuolto-ohjeen (Roppo-

nen 2011a) mukaan  

- paperi 

- pahvi 

- energiajäte 

- metallijäte 

- lasi 

- hyötypuu 

- ruokalan biojäte sekä 

- ketjukorisuodatinjäte.  

 

Ketjukorisuodatinjäte on biologista jätettä, joka sisältää yleensä kalaa ja levää. Se kom-

postoidaan voimalaitoksen omalla kompostointilaitoksella, josta saatava multa käytetään 

voimalaitoksen viheralueiden kunnostukseen ja ylläpitoon. (Ropponen 2011a, liite 7.) 

Muutoin voimalaitoksella kerätään biojätettä vain ruokalan toiminnan yhteydessä, sillä 

toimisto- ja taukotilojen biojäte lajitellaan sekajätteisiin. 

 

Sekajätteisiin kuuluvat kiinteät jätteet, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana 

(Fortum 2008, 14.). Loviisan voimalaitoksella tilastoidaan sekajätteeksi kaatopaikkajäte, 

mutta myös esimerkiksi jätevedenpuhdistuslaitoksella syntyvä liete, sekä metalliromu, jon-

ka vastaanottaja on laskuttanut sekajätteenä romun "likaisuuden" vuoksi. Metalliromu on 

likaista, jos sen joukossa on muuta jätettä yli sallittujen rajojen. Jätevedenpuhdistuksen 

sivutuotteena saatavaa lietettä taas hyödynnetään Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaalla 

sijaitsevalla kaatopaikalla käsittelyn jälkeen kaatopaikan välipeittorakenteissa (Koivula 

2011). Myös ongelmajätteiksi luokiteltavat asbestijätteet päätyvät jätehuoltoyhtiön käsit-

telyn jälkeen loppusijoitukseen kaatopaikalle. Asbestipitoisissa jätteissä on muun muassa 

käytöstä poistettuja rakennuslevyjä, laippa- ja punostiivisteitä, asbestikankaita sekä -

nauhoja. (Ropponen 2011a, liite 2.) 

 

Korjaamoilla sekä prosessilaitteiden ja -putkistojen korjausten ja muutosten yhteydessä 

syntyy usein metalli- ja kaapeliromua. Romumetalli lajitellaan voimalaitoksella seuraa-

viin luokkiin: 
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- musta metalliromu (musta teräs) 

- kirkas metalliromu (ruostumaton teräs) 

- kupariromu 

- messinki-/pronssiromu 

- alumiiniromu 

- kaapeliromu 

- muu metalliromu (Ropponen 2011a, liite 12.) 

 

Voimalaitoksella syntyy paljon puujätettä, joka voidaan hyödyntää esimerkiksi haketuk-

sen jälkeen energiana. Hyötypuu koostuu käytöstä poistetusta puutavarasta, kuten 

- puulavoista ja -laatikoista sekä muista puisista pakkausmateriaaleista 

- laudoista 

- kaapistoista, puuovista ja pöydistä 

- puukuitulevyistä 

- vanerista ja  

- lastulevyistä (Ropponen 2011a, liite 17.) 

 

Voimalaitoksella syntyvä sähkö- ja elektroniikkaromu koostuu mm. suurista ja pienistä 

kodinkoneista, tietokoneista, puhelinlaitteista, kuluttajaelektroniikasta, valaistuslaitteista 

sekä sähkö- ja elektroniikkatyökaluista. Sähkö- ja elektroniikkaromua syntyy esimerkiksi 

automaatio- ja sähköjärjestelmien huoltojen tai uusimisten yhteydessä. Elektroniikkalait-

teissa saattaa olla usein erilaisia vaarallisia aineita tai osia, kuten esimerkiksi kondensaatto-

reita, releitä ja piirikortteja. Nämä kerätään sähkö- ja elektroniikkaromusta erilleen ennen 

jatkokäsittelyyn ohjaamista. (Ropponen 2011a, liite 20.) 

 

Erilaisia ongelmajätteiksi luokiteltavia jätejakeita muodostuu voimalaitoksen toiminnassa 

yli 20 kappaletta. Ongelmajätteitä ovat mm. öljyiset jätteet, liuotin- ja maalijätteet, proses-

sijärjestelmien ja laboratorion kemikaalijätteet, loisteputket, paristot ja akut, sähkö- ja 

elektroniikkaromu sekä kyllästetty puu. (Ropponen 2011a, 5-7.) Ongelmajätteet toimite-

taan keskitetysti yritykseen, jolla on ongelmajätteiden keräämis- ja käsittelyluvat. 

 

Nestemäisiä öljyisiä jätteitä ovat mustat käytetyt voiteluöljyt (ns. moottoriöljyt), kirkkaat 

voiteluöljyt, muuntajaöljy, öljyinen vesi ja emulsiot, polttoöljy, öljynerotuskaivon pinta-
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kerros ja rasvajäte. Kiinteisiin öljyisiin jätteisiin kuuluvat öljynsuodattimet, vaseliini, 

öljyiset rätit ja muut imeytysaineet. Lisäksi LOSO:ssa (Loviisan sosiaalirakennus) muo-

dostuu röntgen-kuvia kehitettäessä hopeapitoista kehite- ja kiinnitejätettä. (Fortum 2008, 

11.) 

 

Ongelmajätteiden pieneriin luokitellaan lähinnä erilaiset ympäristölle ja terveydelle vaa-

rallisia aineita sisältävät laitteet ja aineet, kuten esimerkiksi 

- vanhentuneet lääkkeet 

- elohopealämpömittarit 

- useat väriaineet 

- paineelliset tai haitallista tai vaarallista ainetta sisältävät aerosolipakkaukset 

- hengityssuojainten suodattimet, jotka sisältävät hydratsiinia 

- veden kanssa reagoivat, myrkylliset ja syövyttävät aineet 

- käytöstä poistetut räjähteet 

- nesteytetyt kaasut 

- palavat nesteet ja  

- helposti itsestään syttyvät aineet (Ropponen 2011a, liite 14.) 

 

6.1.2  Valvonnasta vapautettavat jätteet 

Osa voimalaitoksen valvonta-alueella muodostuvasta jätteistä on niin vähäaktiivista, jol-

loin niiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus radioaktiivisena jätteenä eivät ole tarpeel-

lista. Jos jätettä ei tarvitse alhaisen aktiivisuuden takia pitää ydinenergialain (990/1987) 3 

§:n mukaisena ydinjätteenä tai joka voidaan sulkea ydinenergia-asetuksen (161/1988) 10 

§:n nojalla ydinenergialain soveltamisalasta, voidaan jäte tietyin edellytyksin vapauttaa 

valvonnasta hävittämistä tai uudelleenkäyttöä varten. (Kälviäinen 2009, 3) 

 

Valvonnasta vapautettavat jätteet ovat tyypillisesti esimerkiksi erilaisia huoltojätteitä, me-

talliromua, jäteöljyjä tai loisteputkia. Huoltojätteet sisältävät usein muun muassa: 

- lämpöeristysvillaa 

- pakkauksia: laatikoita, trukkilavoja, paperia, pahvia, muovikelmuja, kanistereita, 

purkkeja 

- vaihdettuja laitteita, johtoja, putkia, rakenteita 

- muutos- ja rakennustöissä ylijäänyttä materiaalia 
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- kangasjätteitä, pesuriepuja, suojavaatteita yms. 

- aktiivihiilisuodattimia ja aktiivihiiliä (Wahlström 1993, 3.) 

 

Valvonta-alueella syntyvä huoltojäte lajitellaan ja pakataan aktiivisuuden mukaan tynny-

reihin. Jätepakkaamossa suoritettavan manuaalisen lajittelun tarkoitus on saada jätepakka-

ukset mahdollisimman vähäaktiivisiksi, jotta niistä mahdollisimman suuri osa saataisiin 

vapautettua valvonnasta. Valvonnasta vapautettavista jätteistä on osa heti vapautettavissa, 

mutta aina osaa jätteistä joudutaan varastoimaan säteilytasojen alentamiseksi joksikin aikaa 

ennen kuin ne voidaan vapauttaa valvonnasta. 

 

Säteilyturvakeskus on antanut ohjeet valvonnasta vapauttamismenettelyistä, jotka määräy-

tyvät jätteiden aktiivisuuden mukaan. Jätteen valvonnasta vapauttamismenettely voi olla 

yleinen tai tapauskohtainen. Yleistä menettelyä voidaan soveltaa sellaisille vapautettaville 

jätteille, jotka syntyvät ydinlaitoksen käytön tai käytöstä poiston aikana. Yleisessä vapaut-

tamismenettelyssä laitokselta poistettavien materiaalien määränpäätä ei tarvitse määritellä 

tai se määritellään vain pääpiirteissään ja sovellettavat aktiivisuusrajat ovat kiinteät. Ylei-

nen vapauttamismenettely ei sovellu herkästi haihtuville tai syttyville tai muulla tavoin 

erityisen herkästi säteilyaltistusta aiheuttaville jätteille. Tapauskohtaisessa vapauttamisme-

nettelyssä materiaalien vastaanottaja ja huoltomenetelmä määritellään ja aktiivisuusrajat 

asetetaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. (Kälviäinen 2009, 3.) 

 

Nykyisin viiden vuoden sisällä valvonnasta vapautettavat tynnyrit siirretään valvonta-

alueelta voimalaitosalueella sijaitsevaan X-halliin odottamaan valvonnasta vapautusta. 

Tynnyrit ryhmitellään varastohallissa vapautusvuosittain. X-halli on luokiteltu tarkkailu-

alueeksi, jossa säteilyn yleistaso ei saa ylittää 3 μSv/h. Varastohallit pidetään lukittuina. 

Aktiivisuusanalysoinnin jälkeen vapauttamiskelpoiset jätteet voidaan vapauttaa kaatopai-

kalle tai säilyttää väliaikaisesti missä tahansa tarkoitukseen soveltuvassa paikassa laitos-

alueella. (Kälviäinen & Lampén 2011, 12.) 

 

Valvonnasta vapautuksen jälkeen jäte voidaan käsitellä samalla tavoin kuin ei-valvonta-

alueellakin syntyvä tavanomainen jäte. Kuiva jäte ja betoni viedään kaatopaikalle, ongel-

majätteet, kuten esimerkiksi loisteputket, kemikaalijätteet, jäteöljy, aktiivihiili, sähkö- ja 

elektroniikkaromu ja akut viedään käsiteltäväksi ongelmajätteiden käsittelylaitokselle, sekä 
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metalli materiaalihyödyntämiseen. Energiajätettä ei kerätä valvonta-alueella erikseen ei-

valvonta-alueen tapaan. 

 

Valvonta-alueen kirjanpidon lisäksi valvonnasta vapautettavat jätteet kirjataan myös ei-

valvonta-alueen jätekirjanpitoon. Valvonnasta vapautettavia jätteitä ei merkitä ei-valvonta-

alueen jätekirjanpitoon erikseen, vaan jätemäärät lisätään kukin omaan jätejakeeseensa ei-

valvonta-alueen jätemäärien kanssa yhteenlaskettuna.   

 

6.1.3  Jätemäärät 

Jätemäärien kehittymisen ja jätejakeiden osuuksien tarkastelussa on huomioitava, että jäte-

kirjanpidossa jätemäärät kirjataan pääosin massaperusteisesti, jolloin painavammat jäteja-

keet saavat luonnollisesti suuremman osuuden kokonaisjätemäärästä kuin kevyemmät. 

Näin käy siinäkin tapauksessa, jossa kevyempää jätejaetta syntyisi tilavuudeltaan enem-

män. Kokonaisjätemäärään vaikuttaa yleisesti ottaen eniten juuri vuosihuollon pituus ja 

etenkin silloin tehtävien suurempien komponenttien uusimiset ja poistot. Esimerkiksi Saa-

ren (2011) arvion mukaan vuoden 2010 vuosihuollon aikana syntyi jätettä viikossa noin 

500–600 kg enemmän kuin muuhun aikaan vuodesta (Ruokonummi & Saari 2011). 

 

Vuonna 2010 Loviisan voimalaitoksen ei-valvonta-alueella muodostui jätteitä hieman yli 

609 tonnia, josta reilut 550 tonnia voitiin luokitella tavanomaiseksi jätteeksi ja noin 56 

tonnia ongelmajätteeksi. Vuosina 1998–2010 jätettä kertyi työntekijää kohden keskimäärin 

480 kg vuodessa (kuva 8). Vuosihuollon ulkopuolella, ns. normaalikäytön aikana, voima-

laitoksella työskentelee päivittäin noin 500 henkilöä, kun taas vuosihuollon aikana työnte-

kijöiden määrä on keskimäärin 1000. Koska suurin osa jätteestä syntyy vuosihuollossa, on 

kuvaan 8 liittyvissä laskelmissa käytetty työntekijöiden määränä vuosihuollon aikaista 

työntekijämäärää. 

 

Kuvassa 8 on esitetty tavanomaisen jätteen, ongelmajätteen ja valvonnasta vapautetun jät-

teen määrät työntekijää kohden vuosina 1998–2010. Tavanomaisen jätteen määrä sisältää 

myös valvonnasta vapautetut jätteet, joten kuvasta voidaan hyvin vertailla näiden suhdetta 

toisiinsa. Valvonnasta vapautetun jätteen osuus tavanomaisen jätteen määrästä on ollut 

vuosina 1998–2010 keskimäärin noin 41 %, ollen pienimmillään noin 19 % vuonna 2004 

ja suurimmillaan lähes 70 % vuonna 2001.  



                57 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jä
tte

en
 m

ää
rä

 ty
ön

te
ki

jä
ä 

ko
hd

en
, [

kg
/h

lö
]

Tavanomaisen jätteen määrä työntekijää kohden, [kg/hlö]
Valvonnasta vapautetun jätteen määrä työntekijää kohden, [kg/hlö]
Ongelmajätteen määrä työntekijää kohden, [kg/hlö]

 
Kuva 8. Tavanomaisen jätteen, ongelmajätteen sekä valvonnasta vapautettavan jätteen määrät työntekijää 

kohden vuosina Loviisan voimalaitoksella 1998–2010. 

 

Vuonna 2010 voimalaitoksella kertyi ongelmajätettä hieman yli 56 tonnia, josta lähes puo-

let voitiin luokitella öljyisiksi jätteiksi. Toiseksi suurin ongelmajäte-erä muodostui akuista, 

joiden osuus ongelmajätemäärästä oli hieman yli neljännes. Öljyisistä jätteistä yli puolet 

luokiteltiin luokkaan ”musta jäteöljy, öljyvesiseos jne.”. Öljyisestä jätteestä hyödynnetään 

materiaalina lähinnä kirkas voiteluöljy, jonka osuus öljyisistä jätteistä oli 7 % vuonna 

2010. Ongelmajätemäärä on pysynyt suurin piirtein samansuuruisena viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Eniten ongelmajätteitä kertyi vuosina 2002 ja 2004.  

 

Myöskään tavanomaisen jätteen kokonaismäärässä ei ole ollut merkittävää vaihtelua vii-

meisen kymmenen vuoden aikana. Ainoastaan vuonna 2004 jätteitä syntyi merkittävästi 

enemmän verrattuna muihin vuosiin. Valvonnasta vapautettavia jätteitä varastoidaan voi-

malaitosalueella ja ne vapautetaan valvonnasta, kun jätteiden aktiivisuus alittaa valvonnas-

ta vapautusrajat. Usein tämä karenssiaika vaikuttaa siten, ettei valvonnasta vapautettava 

jätemäärä kohdistu kirjanpidossa juuri sille vuodelle, jolloin jäte on oikeasti syntynyt. 

 

Kuvasta 9 voidaan havaita, että usein vuosina, jolloin vuosihuoltojen yhteenlaskettu kesto 

on ollut lyhyempi, on valvonnasta vapautettujen jätteiden osuus tavanomaisista jätteistä 

ollut suurempi kuin pidempien vuosihuoltojen aikaan. Vaikuttaisi myös siltä, että vuosittai-
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seen jätemäärään vaikuttaisi ehkä enemmän vuosihuollon aikana tehtävät toimenpiteet kuin 

vuosihuollon pituus. 
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Kuva 9. Tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteen määrät sekä vuosihuoltojen yhteenlasketut kestot Loviisan 

voimalaitoksella vuosina 1998-2010.  

 

6.1.4 Jätteiden hyödyntäminen ja kaatopaikkasijoitus 

Vuonna 2010 voimalaitokselta tuotetusta jätemäärästä lähes puolet oli metalli- ja kaapeli-

romua. Noin kolmannes jätemäärästä luokiteltiin sekajätteeksi, muiden jätejakeiden osuu-

det liikkuvat muutaman prosentin suuruusluokassa (kuva 10). Varsinaiseen kaatopaikkasi-

joitukseen päätyy kokonaisjätemäärästä 28 %, joten sekajätteestä 4 % päätyi muuhun käsit-

telyyn. Tämä määrä oli käytännössä joko metalliromua tai jätevedenpuhdistuksen lietettä. 
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             Kuva 10. Vuoden 2010 kokonaisjätemäärän jakautuminen eri jätejakeisiin Loviisan voimalaitoksella. 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana syntyneestä jätteestä on saatu ohjattua uudelleenkäyttöön 

ja kierrätykseen vuosittain keskimäärin 60 %. Sekajätteen osuus on vaihdellut viiden viime 

vuoden aikana 20–40 %:n välillä kokonaisjätemäärästä. Kehitystä on tapahtunut merkittä-

västi verrattuna esimerkiksi vuoteen 1998, jolloin sekajätteeksi luokiteltiin noin 80 % jät-

teistä (kuva 11). Toisaalta jätekirjanpito on vuosikymmenen aikana kehittynyt, joten seka-

jätteen suuri määrä tuolloin aiheutui todennäköisesti jätteiden erilaisesta kirjaustavasta 

raportointiin.  
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            Kuva 11. Sekajätteen osuus tavanomaisten jätteiden kokonaismäärästä Loviisan voimalaitoksella. 
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Nykyisin voimalaitoksen jätteistä suurin osa hyödynnetään materiaalina. Kuvasta 12 voi-

daan havaita, että materiaalihyödyntämisen osuus oli vuonna 2010 yli 60 %. Hieman yli 

kymmenesosa jätteistä päätyi hyödynnettäväksi energiana ja noin 28 % sijoitettiin kaato-

paikalle.  
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Kuva 12. Materiaali- ja energiahyödyntämisen sekä kaatopaikkasijoituksen osuudet Loviisan voimalaitoksel-

la vuosina 2005–2010. 

 

Kun tarkastellaan taulukosta 1 jätejakeiden lukumäärää eri käsittelytavoittain, voidaan to-

deta, että määrällisesti eniten jakeita päätyy energiahyödyntämiseen. Materiaalihyödyntä-

misen osuutta kasvattavat painavammat jätejakeet, kuten esimerkiksi metalli- ja kaapeli-

romu. Metalli- ja kaapeliromun osuus materiaalina hyödynnettävistä jätteistä olikin vuonna 

2010 yli 80 %. Taulukkoon 1 on listattu vuonna 2010 tilastoidut jätejakeet hyödyntämis- ja 

loppusijoituskohteiden mukaisesti. Mustaa voiteluöljyä saatiin hyödynnettyä öljyn vas-

taanottajan suorittaman regeneroinnin jälkeen materiaalina noin 15 %, kun taas loput 85 % 

poltettiin ja hyödynnettiin siten energiana (Karppanen 2011). 
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Taulukko 1. Jätejakeiden loppusijoitus- ja hyötykäyttökohteet Loviisan voimalaitoksella vuonna 2010. 
Materiaalihyödyntäminen jätevedenpuhdistuksen liete, metalli, lasi, kaapeli, ruokalan 

biojäte, kylmäkalusteet, paristot, akut, loisteputket, kiinni-
teliuosjäte, filmijäte, kirkas voiteluöljy, sähkö- ja elektro-
niikkaromu, musta voiteluöljy (15 %), pahvi, paperi 

Energiahyödyntäminen puu, elohopeapitoinen jäte, maalit, liimat ja lakat, leikkaus-
nesteet, musta voiteluöljy (85 %), öljyiset vedet ja emulsi-
ot, suodatinjäte, liuottimet ja liuotinseokset, saastuneet 
pakkaukset, jäähdytinneste, epäorgaaniset ja orgaaniset 
jätteet, lajiteltava kemikaalijäte, tartuntavaaralliset jätteet, 
palavat nesteet/liuottimet/petroli  

Kaatopaikkasijoitus rasvajäte, sekajäte 

 

6.1.5  Kustannukset 

Jätteiden keräysastioiden tyhjennyskustannukset sisältävät yleensä kuljetus- ja käsittely-

kustannukset, joiden lisäksi palvelusta maksetaan arvonlisäveroa. Tyhjennysmaksuihin 

sisältyy myös jätevero, joka koskee yleisille kaatopaikoille sijoitettavia jätteitä. Jäteastian 

tyhjennyksestä perittävä käsittelymaksu perustuu joko arvioon jätteen määrästä tai mitat-

tuun jätemäärän arvoon. Kohteessa tyhjennettävistä astioista peritään yleensä maksu perus-

tuen arvioon jätemäärästä, jolloin käsittelymaksu maksetaan kuljetusmaksun yhteydessä 

ns. tyhjennysmaksuna. Vaihtolavoja käytettäessä voidaan myös punnita jäte, jolloin käsit-

telymaksu perustuu mitattuun arvoon. (Ympäristöministeriö 2010b, 21.)  

 

Loviisan voimalaitoksen sekajätteistä suurin osa viedään jätelavoilla Itä-Uudenmaan Jäte-

huolto Oy:lle Porvoon Domargårdin jäteasemalle. Lisäksi kunnan kilpailuttama jätehuolto-

yhtiö käy tyhjentämässä sekajätesäiliöt ja -astiat, jotka kuuluvat voimalaitokselle. Sekajät-

teiden tyhjennysmaksut koostuvat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hinnastossa jäteastian 

tyhjennyksestä, jätteen kuljetuksesta sekä käsittelystä (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 2011, 

9). Kunnan kilpailuttaman jätehuoltoyhtiön sekajätteen laskutus perustuu kuljetus- ja käsit-

telymaksuihin sekä astioiden tyhjennysmaksuihin, jotka riippuvat jäteastian tilavuudesta. 

Laskelmia varten on arvioitu yhden jätekuutiometrin olevan massaltaan 60 kg (Kaila 

2006.) 

 

Taulukossa 2 on esitetty arvio Loviisan voimalaitoksen konventionaalisen jätehuollon kus-

tannuksista jätejakeittain vuonna 2010. Saadut tulokset perustuvat jätejakeita hakevien 

yritysten hinnastoon tai esimerkiksi ongelmajätteiden osalta laskutuksen kautta saatuun 

tietoon. Astioiden ja säiliöiden vuokria, työntekijöiden palkkoja sekä jätteiden punnitus-
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maksuja ei laskelmissa huomioitu. Tuloksista voidaan huomata, että jätejakeista suurin 

kustannuserä tulee kaatopaikalle sijoitettavasta sekajätteestä. Sekajätteen osuus jätejakei-

den kokonaiskustannuksesta olikin lähes 60 %. Ongelmajätteet aiheuttivat toiseksi suu-

rimman menoerän yli kolmanneksen osuudellaan. 

 
Taulukko 2. Arvio jätehuollon kustannuksista jätejakeittain Loviisan voimalaitoksella vuonna 2010. 
Jätejae tai -laji Jätemäärä [t] Kustannukset [€] Osuus  

kustannuksista [%] 
Ongelmajätteet 44,2 27 300 35,4 
Biojäte 3,9 550 0,7 
Puujäte 19,0 810 1,0 
Lasi 0,4 40 0,06 
Sekajäte (kaatopaikalle) 163,2 44 500 57,6 
Jätevedenpuhdistuksen liete 16,1 1 500 1,9 
Rasvajäte 5,0 620 0,8 
Energiajäte 26,8 1 880 2,4 
Yhteensä 312,5 77 200 100,0 
 

Kuvasta 13 voidaan tarkastella arvioita jätehuollon kokonaiskustannuksista vuosina 2006–

2010 sekä jätehuollon kustannuksia jätejakeittain. Keskimäärin kokonaiskustannukset oli-

vat noin 70 000 euroa vuodessa vuodesta 2006 lähtien. Kun tarkastellaan kustannuksia 

jätejakeittain, voidaan selkeästi havaita, että useimmiten valtaosa jätehuollon kustannuksis-

ta on ollut peräisin ongelmajätteiden käsittelystä ja sekajätteen kaatopaikkasijoittamisesta. 
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Kuva 13. Jätehuollon arvioidut kustannukset jätejakeittain Loviisan voimalaitoksella vuosina 2006–2010. 
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Jätehuollon kustannukset jätetonnia kohden on esitetty kuvassa 14. Vuosina 2006–2010 

jätetonnin keskimääräinen kustannus on ollut lähes 260 euroa. Keskimääräiset kustannuk-

set jätetonnia kohden ovat vaihdelleet tarkasteluajanjaksona noin 200 euron ja 300 euron 

välillä. Tarkasteluajanjaksona kustannuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan 

eikä toiseen. Kuvan 14 perusteella ei voida arvioida kustannusten kehitystrendiä kovin 

tarkasti. 
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Kuva 14. Jätehuollon kustannukset jätetonnia kohden Loviisan voimalaitoksella vuosina 2006-2010. 

 

Jätehuollon nettokustannusten tarkastelussa on syytä ottaa huomioon myös metalliromun 

myynnistä saatavat tulot. Kuvasta 15 voidaan havaita metalliromun myynnin merkittävä 

vaikutus nettokustannusten muodostumiseen. Myytävään metalliromun määrään vaikuttaa 

kuitenkin esimerkiksi valvonnasta vapautettavan metallin määrä sekä komponenttien pois-

tot, joten metalliromun myynnistä vuosittain saatavia tuottoja on hankala ennustaa kovin 

tarkasti etukäteen. 
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Kuva 15. Jätehuollon nettokustannusten muodostuminen Loviisan voimalaitoksella, kun metalliromun 
myynnistä saatavat tulot on otettu huomioon. 
 

6.2  Jätehuollon toteutus 
 

Jätehuollon käytännön toteutuksen ajavana voimana ovat yrityksessä asetetut ympäristö- ja 

jätetoimintojen tavoitteet. Ennen tavoitteiden asettamista on kuitenkin selvitettävä mahdol-

liset kehittämistä kaipaavat kohteet ja arvotettava ne tärkeysjärjestykseen. Jätehuollon to-

teutuksen keskeiset osa-alueet liittyvät lajittelu- ja keräystoimenpiteisiin sekä siihen, miten 

työntekijät on ohjeistettu riittävästi jätehuollon toimivuuden takaamiseksi. On myös tärke-

ää määritellä mahdollisimman selkeästi jätehuoltoon liittyvät vastuut, jotta vältytään työ-

tehtävien päällekkäisyyksiltä ja epäselvyyksiltä. 

 

6.2.1  Jätehuollon vastuut 

Voimalaitoksen työntekijät ovat vastuussa tuottamiensa jätteiden oikeanlaisesta lajittelusta 

keräyspisteisiin. Keräyspisteillä jätteet lajitellaan ja merkitään ei-valvonta-alueen jätehuol-

to-ohjeen MO-15-00002 (Ropponen 2011a) mukaisesti. Siivoustoiminnasta voimalaitok-

sella vastaa Aluepalvelut-jaos (LYA), joka huolehtii eri rakennusten sisätilojen keräysasti-

oiden tyhjentämisestä ulkotiloissa oleviin jätteiden keräys- ja jatkolähetyspisteisiin. Voi-

malaitoksen seka- ja energiajätteiden keräys kuuluu kunnallisen jätehuollon piiriin, joten 

kunnan kilpailuttama jätekuljetusyritys käy tyhjentämässä näiden lähetyspisteiden keräys-
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astiat. Voimalaitosalueelta poistuttaessa mitataan kaikki materiaali, jäte sekä romu ajoneu-

vojen säteilymittauslaitteistossa (ASMI), jonka toiminnasta on vastuussa säteilysuojelujaos 

(LSYS). (Ropponen 2011a, 3 ja 9.) 

 

Jätteiden jatkolähetyspaikoista huolehtii logistiikkayksikön varasto- ja kuljetusjaos (LEP). 

Niistä jäte toimitetaan voimalaitoksen ulkopuolelle hyödynnettäväksi tai kaatopaikalle. 

Varasto- ja kuljetusjaos vastaa myös keräys- ja jatkolähetyspisteiden välillä tapahtuvista 

koneellisista siirroista ja astioiden vaihdoista. Lisäksi LEP:n toiminta-alueeseen jätehuol-

lon osalta kuuluvat toimitusten hallinta vuositilausten kautta, niihin liittyvä jätteiden keräi-

ly ja poiskuljetus sekä jätehuoltokirjanpito. (Ropponen 2011a, 3 ja 9.) 

 

Kuvassa 16 on esitetty jätteiden kulkuprosessi voimalaitokselta hyödyntämis- tai loppusi-

joituskohteisiin. Prosessissa jätteen lajittelija toimittaa hallussaan olevan jätteen lajittelu-

pisteeseen, jonka tyhjentämisestä huolehtii joko Aluepalvelut tai Varasto- ja kuljetusjaos. 

Jatkokäsittelypisteistä eri ulkopuoliset toimijat hakevat sopimusten mukaisesti heille kuu-

luvat jätteet ja toimittavat ne jatkokäsittelyyn.  

 

 
Kuva 16. Lajitellun jätteen kulkureitti lajittelijalta hyödyntämiseen tai loppusijoitukseen Loviisan voimalai-

toksella. 

 

Varasto- ja kuljetusjaoksen päällikkö toimii voimalaitoksen turvallisuusneuvonantajana 

vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa ja vastaa lisäksi kuljetusten teknisestä 

toteuttamisesta ja raportoinnista. Voimalaitoksella järjestettävästä koulutuksesta on vas-

tuussa Koulutusjaos. Voimalaitoksen ympäristövastaava määrittelee tai hyväksyy koulutus-

ten ja tehtäväkohtaiset perehdytys-, perus- ja kertauskoulutusohjelmien ympäristönsuojelu-

aiheet, niiden laajuudet ja kertaustarpeet. (Halin 2007, 12; Ruokonummi 2007, 17.) 
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6.2.2  Ympäristötavoitteiden asettaminen ja merkittävien ympäristönäkökohtien · 

tunnistaminen 

Loviisan voimalaitoksella asetettavien ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden avulla pyri-

tään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet sisältyvät yh-

tenä osa-alueena voimalaitoksen normaaliin vuosisuunnitteluun. Ennen tavoitteiden aset-

tamista arvioidaan, onko ympäristövaikutusten pienentäminen mahdollista ja järkevää sekä 

teknillisesti että taloudellisesti. Jos todetaan, ettei havaittu ympäristönäkökohta vaadi toi-

menpiteitä, tullaan kohdetta seuraamaan voimalaitoksella suoritettavien normaalien mitta-

us- ja tarkkailuohjelmien avulla. (Halin 2007, 10.) 

 

Voimalaitoksen johdon edustaja vastaa ympäristöpäämäärien, -tavoitteiden ja -ohjelman 

valmistelusta. Suoritettavat toimenpiteet kirjataan voimalaitoksen pitkän tähtäimen suunni-

telmaan (PTS), toimintasuunnitelmaan ja yksiköiden suunnitelmiin. Toimenpiteiden toteu-

tumista seurataan osana voimalaitoksen toimintasuunnitelman toteutumista. (Halin 2007, 

10; Ropponen 2011b.) 

 

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet määritellään merkittävien ympäristönäkökohtien luette-

lon avulla, jonka päivittää ympäristövastaavan kokoama työryhmä kerran vuodessa.. Ym-

päristönäkökohdiksi luetaan kaikki niin haitallisia kuin hyödyllisiä ympäristövaikutuksia 

aiheuttavat voimalaitoksen toiminnat ja tuotteet sekä niiden osat. Luetteloa tehdessä pyri-

tään huomioimaan sekä suorat että epäsuorat ympäristövaikutukset ja aiemmin tehdyt, ny-

kyiset ja tulevaisuuden toiminnot. Myös normaali-, poikkeus- ja hätätilanteet huomioidaan. 

(Ropponen 2011b.) 

 

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja niiden merkittävyyden arviointi toteutetaan pie-

nehköissä työryhmissä osa-alueittain. Löydetyt näkökohdat luokitellaan seitsemään katego-

riaan, joita ovat: 

- päästöt ilmaan 

- päästöt veteen 

- päästöt maaperään 

- luonnonvarojen kulutus 

- jätteet 

- melu, pöly, haju, maisema 
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- ympäristöjohtaminen (Ropponen 2011b.) 

 

Ympäristönäkökohtien merkittävyyttä arvioidaan pisteytyksen avulla, joka suoritetaan so-

vittujen arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerejä ovat 

- ympäristövaikutusten laajuus, taajuus ja vakavuus 

- lakien ja määräysten noudattaminen 

- vaikutukset sidosryhmiin sekä 

- vaikutusmahdollisuudet (Ropponen 2011b.) 

 

Merkittävyyden arviointiin käytetty pisteytys voi usein muuttua. Muutoksia voivat aiheut-

taa muun muassa: 

- ympäristömääräysten muuttuminen 

- ympäristön tilaa ja/tai ympäristöä koskevan tutkimustiedon tarkentuminen  

- uuden teknologian käyttöönoton tai oman toimintatavan muutoksen seurauksena 

syntyy uusia ympäristönäkökohtia tai muutoksia vanhoihin 

- ulkoisten sidosryhmien näkemykset laitoksen ympäristövaikutuksista muuttuvat  

- vuoden aikana tulleet ympäristöpoikkeamat ja -havainnot (esim. luparikkomukset, 

vuodot, havaintoilmoitukset, auditointihavainnot) (Ropponen 2011b.) 

 

6.2.3 Ohjeistus ja koulutus 

Loviisan voimalaitoksen ympäristö- ja jätehuoltoa ohjaavat jätehuolto-ohje (MO-15-

00002) ja ympäristönsuojeluohje (MO-15-00001). Jätehuolto-ohjeessa kuvataan ei-

valvonta-alueella lajiteltavat jätejakeet sekä niiden käsittelyyn, varastointiin, loppusijoit-

tamiseen ja hyötykäyttöön liittyvät toimintatavat. Lisäksi ohjeessa on liitteenä kartta jättei-

den keräyspisteiden sijainnista. Ympäristönsuojeluohjeessa kuvataan muun muassa ympä-

ristöjärjestelmän rakennetta ja siihen liittyviä menettelyjä. 

 

Ympäristökoulutuksen tavoitteeksi on määritelty, että voimalaitoksen työntekijät tuntisivat 

ympäristöjärjestelmän työtehtäviensä kannalta ja ymmärtäisivät oman toiminnan vaikutuk-

set ympäristöön. Ympäristönsuojelua opetetaan myös yhtenä osa-alueena tulokoulutukses-

sa, jonka jokaisen voimalaitoksen työntekijän on suoritettava ennen työsuhteen alkua, ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. Myös ympäristönsuojeluun liittyvän koulutuksen tarve 

tarkastetaan vuosittain ja ajankohtaiset asiat ja muutokset huomioidaan koulutuksissa. Ym-
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päristöasioiden parissa enemmän työskenteleville järjestetään tarvittaessa täydennys- ja 

lisäkoulutusta. Urakoitsijat ja muu ulkopuolinen henkilöstö opiskelee ympäristöasioita 

tulokoulutuksessa perehdytysvideon ja koulutuksessa jaettavan materiaalin avulla. (Halin 

2007, 12) 

 

Fortumin palveluksessa työskenteleviä vakituisia työntekijöitä koulutetaan ympäristö- ja 

jäteasioissa tulokoulutuksen ohella myös EHSQ-koulutuksessa. EHSQ-koulutukseen voi-

vat osallistua myös sellaiset ulkopuoliset työntekijät, joille koulutuksesta katsotaan olevan 

hyötyä. Lisäksi voimalaitoksen ympäristöjärjestelmä ja jätehuolto on mainittu Fortumin 

palvelukseen tuleville työntekijöille jaettavassa perehdytysesitteessä "Fortumlaisen pereh-

dytys Loviisan voimalaitoksella". Vuosihuoltoon tuleville työntekijöille, niin omille kuin 

ulkopuolisillekin, jaetaan muun materiaalin ohella myös Työturvallisuus- ja ympäristö-

opas. 

 

6.2.4 Lajittelu- ja keräystoiminnot 

Loviisan voimalaitoksen jätehuollon toiminnassa keskeisessä roolissa ovat Varasto- ja kul-

jetusjaos (LEP) sekä Aluepalvelut-jaos (LYA). Myös Käytön tuki -ryhmällä on roolinsa 

jätehuollossa liittyen ioninvaihtohartsin, jätevedenpuhdistuksen sivutuotteiden sekä ketju-

korisuodatinjätteen käsittelyyn tai käsittelyyn ohjaamiseen. 

 

Taulukkoon 3 on koottu eri jätejakeita koskevat lajittelu- ja keräystoiminnot sekä toteutus-

vastuut liittyen erityisesti keräysastioiden tyhjentämiseen ja jätteen ohjaamiseen jatkokäsit-

telyyn. 

 
Taulukko 3. Loviisan voimalaitoksella syntyvien konventionaalisten jätteiden lajittelu- ja keräystoiminnot 
sekä toteutusvastuut. 
Jätejae Lajittelu- & keräystoiminnot Toteutusvastuu 
Asbesti Asbesti on ongelmajätettä, ja sen 

käsittely vaatii erityistä huomio-
ta. 

Varasto- ja kuljetusjaos vas-
taa jätteen toimittamisesta 
kaatopaikalle ja ilmoittami-
sesta kaatopaikan hoitajalle. 

Energiajäte Energiajäteastioita on sijoitettu 
eri puolille voimalaitosta. 

Aluepalvelut-jaos vastaa 
keräysastioiden tyhjentämi-
sestä ulkotilojen lähetyspis-
teisiin. 

Jätevedenpuhdistuksessa 
syntyvä liete 

Lietettä varastoidaan ja kuivate-
taan jätevedenpuhdistuslaitoksen 

Käyttöyksikkö (LK) tilaa 
lietealtaan tyhjennyksen. 
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Jätejae Lajittelu- & keräystoiminnot Toteutusvastuu 
viereisellä lietealtaalla, josta se 
haetaan jatkokäsittelyä varten. 

Kehite-, kiinnike- ja 
filmijätteet 

Laitteiston käytössä ja puhdis-
tuksessa käytetyt aineet valute-
taan kiinteisiin säiliöihin. 

Säiliöiden täyttyessä Alue-
palvelut-jaos tyhjentää säili-
öt erillisiin astioihin ja toi-
mittaa ne varastolle. 

Kemikaalijäte prosessi-
järjestelmistä 

Säiliön puhdistaja vastaa kemi-
kaalisakan keräämisestä asian-
mukaisesti merkittyyn keräysas-
tiaan. 

Aluepalvelut-jaos järjestää 
jätteen kuljetuksen varas-
toon. 

Ketjukorisuodatinjäte Käyttöyksikkö (LK) seuraa ke-
räysastian täyttymistä. 

Varasto- ja kuljetusjaos vas-
taa jätteen kuljettamisesta 
voimalaitoksen omalle 
kompostointilaitokselle. 

Laboratorion kemikaali-
jätteet 

Vanhentuneet kemikaalit poiste-
taan säännöllisin väliajoin pois 
käytöstä. 

Työnjohtajat vastaavat kerä-
ysastioiden tyhjentämisestä 
ja toimittamisesta varastoon. 

Lasi Lasiset palautuspullot kerätään 
tauko- tai kahvitiloihin, joista ne 
toimitetaan ruokalan keittiöön. 
 
Täyssuolanpoistolaitoksen edus-
talla on myös lasinkeräysastia.  
 
Muualla kuin ruokalassa synty-
vät pienet määrät lasijätettä laite-
taan sekajätteen joukkoon. 

Aluepalvelut-jaos vastaa 
laboratorion keräysastian 
tyhjennyksestä.  
 
Varasto- ja kuljetusjaos vas-
taa keräyslasin toimittami-
sesta lasin vastaanottopaik-
kaan. 

Liuotin- ja maalijätteet Likaantuneet liuottimet kerätään 
työtilaan varattuun liuotinke-
räysastiaan. Jos työpisteellä ei 
ole keräysastiaa, kerätään liuotin 
esim. muovikanisteriin, joka 
merkitään asianmukaisella taval-
la. 
 
Halogenoidut liuottimet kerätään 
merkittyyn muovikanisteriin, 
joka toimitetaan varastolle. 
 
Myös maalijätteet toimitetaan 
varastoon. Tyhjät maaliastiat voi 
laittaa sekajätteisiin. 

Lajittelija huolehtii muovi-
kanisterin tyhjennyksestä 
varsinaiseen keräysastiaan. 
 
Aluepalvelut-jaos huolehtii 
siirrosta lähetyspisteeseen ja 
astioiden vaihdosta. 
 
Varasto- ja kuljetusjaos toi-
mittaa liuotin- ja maalijät-
teen ongelmajätteiden käsit-
telyyn. 

Loisteputket, paristot, 
akut ja elohopeakytki-
met 

Loisteputket kerätään vaihdon 
yhteydessä talteen. Yksittäiset 
loisteputket viedään keräyspis-
teisiin. 
 
Paristot ja akut toimitetaan 

Työnjohtajat vastaavat asti-
oiden tyhjennyksestä ja pa-
ristojen toimittamisesta va-
rastolle. 
 
Aluepalvelut-jaos kuljettaa 
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Jätejae Lajittelu- & keräystoiminnot Toteutusvastuu 
omiin keräyspisteisiinsä. 
 
Elohopeakytkin irrotetaan käy-
töstä poistettavasta laitteesta ja 
viedään varastolle.  

loisteputket, paristot ja akut 
tarvittaessa varastolle. 
 
Varasto- ja kuljetusjaos toi-
mittaa jätteet ongelmajättei-
tä käsittelevälle yritykselle. 

Metalli Keräyspisteiden määrä ja astioi-
den tilavuus on mitoitettu voi-
malaitoksen normaalikäytön 
tilannetta varten. Vuosihuollon 
aikana on tilattava lisäastioita 
kohteisiin tarpeen mukaan. 

Aluepalvelut-jaos toimittaa 
tarvittaessa lisäastiat metal-
linkeräystä varten. 
 
Metallin syntypisteillä työs-
kentelevät työnjohtajat tai 
valvojat tilaavat romun 
poiskuljetuksen varastolta, 
joka kuljettaa romun romu-
kentälle. 
 
Varasto- ja kuljetusjaos myy 
romumetallin kierrätystä 
varten. 

Muovi Erilaatuisia muovijätteitä ei ke-
rätä erilleen. Osa muovisista 
kemikaaliastioista kuitenkin pa-
lautetaan valmistajalle/ maahan-
tuojalle. 
 
Polttokelpoinen muovi lajitel-
laan energiajätteen joukkoon. 
 
Tulostimien ym. laitteiden käy-
tetyt värikasetit kerätään keräys-
astiaan vanhan konttorin alaker-
ran kopiohuoneeseen. 

Varasto- ja kuljetusjaos toi-
mittaa tyhjät kemikaaliastiat 
valmistajalle. 
 
Toimistotarviketoimittaja 
vastaa käytettyjen värikaset-
tien jatkokäsittelystä. 

Ongelmajätteiden piene-
rät 

Kerätään talteen merkittyihin 
astioihin. 

Työnjohtajat vastaavat asti-
oiden toimittamisesta varas-
toon, josta jätteet toimite-
taan ongelmajätteitä käsitte-
levään yritykseen. 

Pahvi Toimitetaan lähimpään pahvin-
keräysastiaan. 

Varasto- ja kuljetusjaos vas-
taa ulkotiloissa olevien ke-
räysastioiden ja Aluepalve-
lut-jaos sisätilojen keräysas-
tioiden tyhjentämisestä. 

Paperi Paperi kerätään työpisteissä ole-
viin pahvilaatikoihin, jotka tyh-
jennetään tarvittaessa lähimpään 
varsinaiseen paperinkeräysasti-
aan. 

Aluepalvelut-jaos vastaa 
suurimpien tietosuojapape-
rierien silppuamisesta. 
 
Siivoojat huolehtivat osas-
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Jätejae Lajittelu- & keräystoiminnot Toteutusvastuu 
 
Tietosuojapaperi silputaan. 

tokohtaisten paperinke-
räysastioiden toimittamises-
ta täyssuolanpoistolaitoksel-
le tyhjentämistä varten. 
Aluepalvelut-jaos vastaa 
keräysastioiden tyhjentämi-
sestä täyssuolanpoistolaitok-
sen edessä olevaan konttiin. 
 
Laitosalueen ulkopuolisten 
kohteiden tyhjentäminen 
tilataan Varasto- ja kuljetus-
jaokselta. 

Puujäte Kukin työntekijä vastaa omalta 
osaltaan puujätteen toimittami-
sesta keräyspisteisiin. Tarvitta-
essa voi ottaa yhteyttä ko. alueen 
siivoojaan. 

Varasto- ja kuljetusjaos vas-
taa keräyspisteiden tyhjen-
nyksestä. 

Biojäte Voimalaitoksen ruokalassa laji-
tellaan biojäte biojätteenke-
räysastiaan. 
 
Työpisteillä tai tauko-/ kahviti-
loissa syntyvä biojäte lajitellaan 
sekajätteisiin. 

Ruokalan biojäte kuuluu 
alueellisen keräysjärjestel-
män piiriin.  

Sekajäte Sekajäte kerätään tauko-
/kahvitiloissa  tai työpistettä lä-
hinnä olevaan keräysastiaan. 

Aluepalvelut-jaos vastaa 
astioiden tyhjentämisestä ja 
jätteiden toimittamisesta 
ulkotiloissa oleviin jätekont-
teihin. Varasto- ja kuljetus-
jaos huolehtii konttien tyh-
jennyksestä. 

Sähkö- ja elektroniikka-
romu 

Pienerien keräystä varten on 
keräyspisteitä varaston ohella 
instrumentti- ja sähkökorjaa-
moilla. 
 
Suuremmat erät Varasto- ja kul-
jetusjaos kuljettaa ulkohalleille. 

Syntypaikkalajittelusta vas-
taa kukin työntekijä omalta 
osaltaan. 
 
Kertaluontoisesta keräykses-
tä vastaa siivoustyönjohtaja. 
 
Keräysastioiden tyhjennyk-
sestä ja muista erilliskulje-
tuksista vastaa Varasto- ja 
kuljetusjaos. 

Öljyiset jätteet Erilaiset öljyiset jätteet kerätään 
erilleen omiin astioihin. Kiinteät 
öljyiset jätteet kerätään erilleen 
sekajätteestä. 
 

Aluepalvelut-jaos vastaa 
astioiden tyhjennyksestä ja 
jätteen toimittamisesta va-
rastoon. 
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Jätejae Lajittelu- & keräystoiminnot Toteutusvastuu 
Nestemäinen öljyjäte voidaan 
kerätä öljykonttiin, kanisteriin 
tai 200 litran tynnyriin. 
 
Öljyiset vedet kerätään erilleen 
puhtaasta jäteöljystä. 

Varasto- ja kuljetusjaos toi-
mittaa jätteet ongelmajätteen 
käsittelyyn. 

 

6.2.5  Kirjanpito- ja raportointimenettelyt 

Varaston ostosihteeri on vastuussa jätetietojen kirjaamisesta tietojärjestelmään. Ostosihtee-

ri kirjaa jätehuoltokirjanpitoon, mihin jätejakeeseen jäte-erä kuuluu. Ei-valvonta-alueen 

jäteraportoinnista on vastuussa Käytön tuki -ryhmän (LKTT) päällikkö. Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Loviisan kaupungille ja Porvoon terveydensuo-

jelujaokselle toimitetaan Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto -niminen raportti. Ympäris-

tönsuojelun vuosiyhteenvetoraportissa kuvataan jätehuollon osalta muodostuneiden jäteja-

keiden kokonaispainot, kuiva-ainepitoisuudet, jätteiden alkuperä tai tyyppi, hyödyntämis- 

tai käsittelymenetelmät sekä vastaanottajat. (Ropponen 2011a, 5.) Lisäksi tiedot ilmoite-

taan konsernin kestävän kehityksen raportointiin. 

 

Valvonnasta vapautettavat jätteet sisältyvät sekä ei-valvonta-alueen että valvonta-alueen 

jätekirjanpitoon. Ei-valvonta-alueen jätekirjanpidossa ei kuitenkaan kirjata valvonnasta 

vapautettuja jätteitä erikseen, vaan nämä jätemäärät sisällytetään sellaisenaan ei-valvonta-

alueella syntyneisiin jätemääriin. 
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7  JÄTEHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET 
 

Jätehuollon kehittämistarpeita etsittäessä on tarkasteltava jätehuollon osa-alueita mahdolli-

simman monipuolisesti. Jo lainsäädäntö, ja siten viranomaiset, asettavat omat vaatimuk-

sensa yrityksen jätehuollon toiminnalle. Henkilöstön mukaan ottaminen kehityskohteiden 

ideointiin saattaa motivoida työntekijöitä olemaan aktiivisemmassa roolissa jätehuoltoket-

jussa enemmän, kuin jos tehtävissä muutoksissa ei huomioitaisi yleistä mielipidettä lain-

kaan. Oman toiminnan kehittämisessä on aina hyödyllistä vaihtaa tietoa myös muiden yri-

tysten kanssa, jolloin parhaimmassa tapauksessa kaikki osapuolet saavat hyötyä ideointi-

prosessista. Toiminnan optimoimiseksi on oleellista huomioida myös erilaisten toimintata-

pojen vaikutukset kustannuksiin. 

 

7.1  Viranomaisvaatimukset 
 

Loviisan ydinvoimalaitoksella ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa, jossa olisi määritelty 

jätteiden käsittelyä koskevat lupaehdot. Jätteiden käsittelyssä riittää voimassa olevan jäte-

lainsäädännön ja paikallisten viranomaismääräyksien noudattaminen. Voimalaitoksella 

tapahtuva kemikaalien käsittely ja varastointi on luokiteltu laajamittaiseksi. Toimintaa val-

vovana viranomaisena toimii Turvatekniikan keskus (TUKES). (Halin 2007, 20; Ropponen 

2011a, 4.) 

 

Voimalaitoksen dieselgeneraattorilaitokselle on määritelty ympäristölupa, jossa kiinnite-

tään erityisesti huomiota ongelmajätteiden keräämiseen ja käsiteltäväksi ohjaamiseen. Lu-

vassa on annettu ohjeita mm. ongelmajätteiden säilytyksestä, varastoinnista ja maaperään, 

vesistöön ja viemäriin pääsyn estämisestä. Ympäristöluvassa ohjeistetaan myös, että poik-

keuksellisen suuret päästöt aiheuttavista häiriötilanteista ja onnettomuuksista on ilmoitetta-

va viipymättä Loviisan kaupungin ympäristöviranomaiselle. (Ropponen 2011a, 4.) 

 

7.1.1  Kunnan jätehuoltomääräykset 

Yleiset kunnan jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 §:n nojalla. Määräyksiä nouda-

tetaan jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan 

ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa. (Loviisan kaupunki 2010.) 
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Yritykset järjestävät määräysten mukaan jätteidensä kuljetuksen sopimusperusteisesti jät-

teitä kuljettavan yrityksen tai jätelaitoksen kanssa. Jätteiden haltijalla tulee olla käytössää 

riittävästi keräysastioita, joiden ohjeellisina väreinä tulisi käyttää: 

 sekajäte   harmaa 

 keräyspaperi- ja pahvi  vihreä 

 biojäte   ruskea 

 keräyskartonki  sininen 

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia seuraavien jätteiden säilyttämisestä erillään muista jät-

teistä ja hyötykäyttöön toimittamisesta, jos niitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg vii-

kossa: 

1. Keräyspahvi 

2. Biojäte 

3. Metalli  

Lisäksi on toimitettava hyötykäyttöön keräyslasi ja puujäte, jos niitä muodostuu kiinteistöl-

lä vähintään 50 kg viikossa. 

 

Jos toimipaikalla suoritetaan rakennustoimintoja, tulee niistä kertyvät purkujätteet ja käyt-

tämättä jääneet ainekset lajitella rakennuspaikalla ja toimittaa ne hyötykäyttöön tai hyö-

dyntämiskelvottomat jätteet kaatopaikalle. Tällaisia jätejakeita ovat: 

1. Ylijäämämaa ja puhdas kiviaines 

2. Betoni, tiili ja asfaltti 

3. Puhdas puuaines, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa 

4. Metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa 

5. Keräyspahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa 

6. Muu hyötykäyttöön soveltuva jäte 

 

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava luvalliselle ongelmajättei-

den käsittelijälle. Pienet määrät ongelmajätettä voidaan toimittaa vastaanottopaikkoihin, 

jonne asuinkiinteistöjen ongelmajätteet viedään. Ongelmajätteiden määrästä, laadusta, jät-

teen kuljettajasta ja vastaanottopaikasta tulee pitää kirjaa. Tarvittaessa tiedot on pystyttävä 

esittämään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätehuoltomääräysten mukaan jättei-

den haltijan tulee pitää erilaiset ongelmajätteet erillään toisistaan sekä muista jätteistä. Jo-
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kaiselle ongelmajätejakeelle tulee olla oma, selkeästi merkitty keräysastiansa. Jätepakka-

uksissa on oltava tarvittavat merkinnät kuljetusta varten. (Loviisan kaupunki 2010.) 

 

Kunnan jätehuoltomääräyksissä ohjeistetaan ongelmajätteiden varastoinnista ja keräyspis-

teiden sijoittamisesta ja niistä tiedottamisesta. Lisäksi annetaan ohjeita kaatopaikkakelpoi-

suuslausunnon toimittamisesta jätteen vastaanottajalle. Jätteen haltijan on järjestettävä kir-

janpito saostus- ja umpikaivojen, öljynerottimien ja rasvanerotuskaivojen tyhjentäjistä, 

tyhjentämisajoista sekä niistä kerättyjen jätteiden vastaanottopaikoista. Tarvittaessa voi 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai viranomaisen nimeämä viranhaltija myöntää 

poikkeusluvan kunnan jätehuoltomääräysten noudattamisesta. (Loviisan kaupunki 2010.) 

 

7.1.2  Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan 

Jätelain uudistus tulee todennäköisesti lisäämään jonkin verran yritysten hallinnollisia vel-

voitteita ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Muutos kuitenkin selkeyttää eri toimijoiden vel-

vollisuuksia ja oikeuksia sekä parantaa kilpailun tasapuolisuutta jätehuoltoalalla. Muutoin 

uudistunut jätelaki ei tule vaikuttamaan merkittävästi yritysten liiketoiminnan edellytyksiin 

tai niiden asemaan markkinoilla Suomessa tai ulkomailla. (HE 199/2010.) 

 

Yrityksiä kannustetaan materiaalitehokkuuden parantamiseen jätekirjanpitoa koskevien 

velvoitteiden täsmentämisellä ja laajentamisella. Pidemmällä aikavälillä tästä saattaa ker-

tyä yritykselle kustannussäästöjä. Yritykset joutuvat kuitenkin päivittämään ajan tasalle 

tietojärjestelmänsä, tuotteita ja jätteitä koskevat merkintänsä sekä toimintaansa koskevan 

viestintänsä terminologian muuttuessa ja tarkentuessa. (HE 199/2010.) 

 

Tuottajavastuujärjestelmään tuli uutena muutoksena myös eräänlainen hallinnollinen lai-

minlyöntimaksu, jota käytetään painostuskeinona tuottajien vastuunkantamiseksi. Laimin-

lyöntimaksu voidaan määrätä myös jätteen tuottajalle, joka laiminlyö jätekirjanpidon. 

Maksun suuruus tulee olemaan 1 % liikevaihdosta ja minimissään maksu on 500 euron ja 

korkeintaan 10 000 - 50 000 euron suuruinen. Määräaika maksun maksamiseen on 30 vuo-

rokautta, jonka jälkeen maksu on maksettava mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. 

(HE 1999/2010.) 
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Taulukkoon 4 on koottu keskeisimmät muutokset jätelainsäädännössä yritysten toiminnan 

kannalta. 

 
Taulukko 4. Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutuksia yritysten toimintaan. 
Jätehuollon osa-alue Muutokset ja vaikutukset toiminnassa 
Tuottajavastuujärjestelmä - hallinnollinen laiminlyöntimaksu 

- pakkauksien ja pakkausjätteiden osittainen tuottajavastuu 
täysimääräiseksi 

Kirjanpito - kirjanpito-, siirtoasiakirja- ja tiedonantovelvollisuus  
   laajenevat 
    jätteen kuljettajat, yli 100 tonnia vuodessa jätettä  
        tuottavat yritykset 
    siirtoasiakirjavelvollisuus laajenee koskemaan sako- ja  
        umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen 
        jätteitä, rakennus- ja purkujätteitä ja pilaantuneiden 
        maa-aineisten siirtoja 
- velvoitteiden täsmentäminen ja laajentaminen 
    kustannussäästöt pitkällä tähtäimellä? 
- terminologian uusiminen 
    saatettava ajan tasalle tietojärjestelmät, tuotteiden ja 
        jätteiden merkinnät, viestintä 

Hallinnolliset velvoitteet - lisääntyvät jonkin verran 
- eri toimijoiden velvollisuudet selkeytyvät 

Materiaalitehokkuus - uudelleenkäyttöä tulisi edistää ja vähentää turhaa       
   pakkausmateriaalin käyttöä 

Jätteen synnyn ehkäisy - jätehierarkian merkityksen vahvistuminen 

 

7.2  Toiminnassa havaitut ongelmakohdat 
 

Jätehuollon toiminnan ongelmakohtia selvitettiin tarkastelemalla jätehuollon eri osa-

alueita, kuten kirjanpitoa ja raportointia, koulutusta ja koulutusmateriaaleja, aiheeseen liit-

tyvää ohjeistoa, vastuita ja kustannuksia. Varsinaista käytännön toimintaa tarkasteltiin suo-

rittamalla jätehuoltoon liittyviä havaintokierroksia laitosalueella. 

 

Voimalaitoksen jätehuolto vaikutti olevan voimalaitoksen suurehkosta mittakaavasta huo-

limatta pääosin toimivaa. Havaintokierrosten perusteella vaikuttaisi siltä, että yksi suurim-

mista jätehuollon toimivuuteen liittyvistä ongelmista aiheutuu jätteiden lajittelijoiden tie-

tämättömyydestä tai mahdollisesti paikoin jopa välinpitämättömyydestä. Kierroksilla koh-

dattiin jäteastioita, joihin kuuluvien jätteiden joukossa oli usein myös sinne kuulumatonta 

materiaalia.  
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Tiedot lajittelupisteiden sijainnista, lajitteluohjeista ja -vastuuhenkilöistä löytyivät suhteel-

lisen vaivattomasti Fortumin intranetistä ja Doris-arkistointijärjestelmästä. Voimalaitoksel-

la on ollut yleisessä tiedossa, että jäteneuvoja voi aina kysyä esimerkiksi joko varastolta tai 

ympäristöteknikolta tai -vastaavalta. Urakoitsijoiden tilanne voi olla haastavampi, sillä 

harvalla urakoitsijalla on pääsy voimalaitoksen intranetiin, josta jätehuoltoon liittyvät tie-

dot parhaiten löytyisivät. 

 

Alla olevaan taulukkoon 5 on listattu toiminnan tarkastelun yhteydessä havaittuja ongel-

makohtia. Jätehuollon osa-alueiksi valittiin lajitteluohjeistus, kirjanpito ja raportointi, kou-

lutus ja perehdytys, vastuut, kustannukset sekä lajittelu. 

 
Taulukko 5. Loviisan voimalaitoksella havaitut jätehuoltoon liittyvät ongelmat. 
Jätehuollon osa-alue Havaitut ongelmat 

Lajitteluohjeistus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lajittelupistekartan saatavuudessa ja käytettävyydessä pa-

rannettavaa 

 kartan näkyvyydessä voimalaitostiloissa on parannettavaa 

 "kentällä" olevissa ohjeissa parannettavaa 

o hankalasti luettavia 

o järjestelmällisyydessä puutteita 

o vieraiden kielten, esim. venäjän, käyttöä olisi mahdol-

lista lisätä 

 lajitteluopas jaetaan vain vuosihuoltoon tuleville tai samoi-

hin aikoihin aloittaville työntekijöille, muutoin oppaan 

saaminen jää työntekijän omalle vastuulle 

Kirjanpito ja raportointi  valvonnasta vapautettavat jätteet tilastoidaan ei-valvonta-

alueen jätekirjanpitoon ilman erillisiä merkintöjä 

 jätekirjanpidossa käytetty terminologia kaipaa päivittämis-

tä 

 jätehuoltoon liittyvät tiedot hajallaan eri kohteissa 

 kirjanpitoon ei merkitä jakeita silloin, kun niitä ei ko. vuo-

tena synny 

Koulutus ja perehdytys  koulutus jää pintapuoliseksi 

o ongelmakohtien esiin nostaminen 
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Jätehuollon osa-alue Havaitut ongelmat 

o koulutuksen kohdentaminen 

Vastuut  jätehuollon eri toimijat ovat paikoin epätietoisia toistensa 

toiminnoista 

o yhdestä paikasta tuleva koordinointi puuttuu, osa-alueet 

toimivat suhteellisen itsenäisesti 

o kaikkien osapuolien haastavaa pysyä ajan tasalla tois-

tensa toiminnasta 

o kaikki työntekijät eivät ole ihan varmoja, keneltä kysyä 

neuvoa 

o jätehuoltoon liittyvien osapuolten vastuissa on tarken-

tamisen varaa 

Kustannukset 

 

 yksittäisten jätejakeiden aiheuttamien kustannusten tarkas-

telu hankalaa 

Lajittelu  ei biojätteen erilliskeräystä ruokalan keräystä lukuun otta-

matta 

 mustan jäteöljyn lajittelussa parantamisen varaa 

 käsipaperijätettä syntyy laitoksella varmasti paljon, miksei 

käytössä ole pyyherullia? 

 tyhjät aerosolipullot saattavat päätyä sekajätteisiin  tur-

vallisuusriski 

 jäteastioiden merkinnät paikoin puutteelliset 

 

7.2.1 Perehdytys 

Perehdytysesitteessä jätehuollon rooli jäi pieneksi. Esitteessä kuvattiin jätteiden lajittelua 

vain seuraavasti: "Toimistossa jätteet lajitellaan seka- ja energiajätteiksi. Laitoksella laji-

teltavaa löytyy huomattavasti enemmän ja lajittelupisteitä sen mukaisesti. Saat tarkemmat 

ohjeet jätteiden käsittelypisteistä, joita löydät ympäri laitosaluetta." ( Fortum 2010, 5.) 

Lisäksi esitteessä neuvottiin kysymään tarvittaessa lisätietoja ympäristö- ja jäteasioissa 

ympäristöteknikolta. Lajitteluohjeistus jäi esitteessä heikoksi, koska esitteen lukijaa ei 

neuvota sen tarkemmin, mistä päin voimalaitosaluetta keräyspisteet löytyvät. Perehdy-

tysesitteessä ei myöskään ollut esimerkiksi luetteloa kaikista lajiteltavista jätejakeista, ei 

edes keskeisimmistä.  
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EHSQ-koulutuksessa oli varattu aikaa ei-valvonta-alueen jätehuollon ja ympäristöjärjes-

telmän käsittelyyn alle tunti. Tästä ajasta yli puolet kului ympäristöjärjestelmän esittelyyn. 

Lisäksi turvallisuusluokiteltujen tarveaineiden (TLT-aineet) tarkasteluun oli varattu aikaa 

näiden lisäksi noin tunnin verran. Yleinen ongelma vaikuttaisi olevan se, että erilaisten 

koulutusten suuren määrän takia eri osioille voidaan varata vain hyvin vähän aikaa, jolloin 

kaikkea tarpeellista ehditä kertoa. Toisaalta eri osioiden pitäjien koulutukseen käyttämää 

aikaa ei ainakaan EHSQ-koulutuksessa erityisemmin valvottu, joten, jos jonkin osion esi-

tys venyi liian pitkäksi, oli se pois seuraavien esitysten pitäjiltä. 

 

Tulokoulutuksessa työntekijöille jaettiin materiaaliksi "Tervetuloa töihin Loviisan voima-

laitokselle" ja "Säteilysuojeluopas" -esitteet. Ensin mainitussa esitteessä jätteisiin liittyvät 

asiat oli esitelty luvussa "Vesien käsittely ja siivous". Muut ympäristöön liittyvät asiat esi-

teltiin luvussa "Ympäristönsuojelu". Jätteistä kertovassa kohdassa kerrottiin myös tarkem-

min ongelmajätteistä ja niiden käsittelyssä huomioitavista asioista. Lisäksi samaisessa koh-

dassa lueteltiin voimalaitoksella lajiteltavat jätejakeet ja missä lajittelupisteet sijaitsevat. 

 

7.2.2  Lajittelu 

Suoritettujen havaintokierrosten perusteella vaikutti siltä, että voimalaitoksella oli jäteasti-

oita riittävästi ja niitä tyhjennettiin sopivin väliajoin. Joissain kohteissa astiat oli laitettu 

huolimattomasti toistensa eteen, jolloin pääsy taaimpien astioiden luo oli haastavaa. Asti-

oiden merkinnöissä oli ongelmia usealla lajittelupisteellä. Toisinaan astioiden merkinnät 

jäivät jätesäkin reunojen alle piiloon, toisinaan astioiden kyljessä oli jätejaetarran sijaan 

tehty merkinnät tussilla tai paperilapun avulla.  

 

Lajittelun kannalta haasteellisimmaksi alueeksi osoittautuivat turbiinisalin jätteenkeräys-

pisteet. Jätehuollon parissa työskentelevien kertoman mukaan ja myös havaintokierrosten 

avulla pystyttiin havaitsemaan, että turbiinisalissa eivät jätteet olleet aina päätyneet niille 

kuuluviin astioihin. Jätteenkeräyspisteiden ja -astioiden opastuksen ja merkintöjen järjes-

telmällisyydessä oli jonkin verran puutetta, sillä esimerkiksi venäjänkieliset merkinnät oli 

pääosin vain sekajäteastioissa.  

 

Varsinaisia jätteiden lajittelun ohjekylttejä oli voimalaitoksella käytössä vähän, ainoastaan 

turbiinisalin materiaalikäytävällä niitä havaittiin. Kyltit olivat hyvin värikkäitä ja kuvitettu-
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ja, jolloin niistä oli tullut loppujen lopuksi vaikeaselkoisia. Kyltit oli lisäksi sijoitettu paik-

kaan, josta niiden näkyvyys ei ollut aivan paras mahdollinen. 

 

7.2.3  Kirjanpito ja raportointi 

Jätteiden kirjanpidon ja raportoinnin vastuita ja käytännön toteutusta selvitettiin tutkimalla 

voimalaitoksella käytössä olevia, keskeisimpiä menettelyohjeita Jätehuolto- (MO-15-

00002) ja Ympäristönsuojelu -ohjeita (MO-15-00001), joista pitäisi löytyä kaikki voimalai-

toksen konventionaaliseen jätehuoltoon liittyvien tietojen kuvaukset. Lisäksi esimerkiksi 

jätemäärien selvittämiseen ja kustannustarkastelua varten pyydettiin ympäristövastaavalta 

ja -teknikolta täydentäviä tilastoja. 

 

Edellä mainituista ohjeista ei kuitenkaan löytynyt kuvauksia kaikista käytössä olevista kir-

janpito- ja raportointitavoista, vaan ne oli kuvattu vain yleisluontoisesti liittyen lähinnä 

siihen, minne raportoinnin tiedot ilmoitetaan. Ilmeisesti ohjeen tekijä oletti, että raporttien 

tietoja tarvitsee vain ympäristö- ja jätehuoltoasioiden parissa enemmän työskentelevät 

työntekijät, ja heillä oli jo tiedot eri raporteista sekä oikeudet tarkastella niitä. Voimalaitok-

sen ohjeistuksessa vaikuttaisi kuitenkin olevan periaatteena, että toiminnot kuvataan mah-

dollisimman tarkasti, joten kirjanpidon ja raportoinnin kuvaamisessa oli tähän tavoittee-

seen nähden parantamisen varaa.  

 

EHS-raportointia varten käytetyissä jätemääräraporteissa käytetty terminologia oli myös 

paikoin harhaanjohtavaa. EHS-raportoinnissa jätteet oli jaoteltu  

- tavanomaisiin loppusijoitettuihin jätteisiin 

- tavanomaisiin kierrätettyihin tai uudelleenkäytettyihin jätteisiin 

- tuhottuihin ongelmajätteisiin sekä  

- kierrätettyihin ongelmajätteisiin.  

Jaottelun mukaan kierrätettyihin/uudelleenkäytettyihin jätteisiin kuuluivat  

- puujäte 

- lasi 

- kupariromu, nikkeliromu, alumiiniromu, musta teräsromu (rautaromu), sekalainen 

metalliromu sekä kaapeliromu 

- energiajäte 

- pahvi ja paperi sekä 
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- ruokalan biojätteet 

Kierrätettyjä ongelmajätteitä jaottelun mukaan olisivat "vain"  

- kiinniteliuos- ja filmijätteet (Ag-pitoinen) 

- kirkas voiteluöljy sekä  

- SER-romu, joka sisältää myös ongelmajätettä.  

Kuitenkin kierrätykseen päätyviä jätejakeita löytyi myös tuhottujen ongelmajätteiden listal-

ta. Tällaisia jätejakeita olivat  

- musta voiteluöljy ( & öljyvesiseos yms.) 

- kylmäkalusteet 

- paristot, akut ja loisteputket.  

 

Varsinaisiin jätejakeisiin liittyvä kirjanpito ja raportointi olivat ongelmallisimpia sekajät-

teen kohdalla. Kirjanpidon perusteella tehdyissä raporteissa oletettiin, että sekajäte on sama 

asia kuin kaatopaikkajäte. Sekajätteeksi kuitenkin kirjattiin kaatopaikkajätteen ohella myös 

kaikki sellainen jäte, jonka jätteen vastaanottaja oli laskuttanut sekajätteenä. Usein jätteen 

vastaanottaja laskuttaa vastaanottamansa hyödyntämiskelpoisen jätteen sekajätteenä, jos 

jätteen joukossa on ollut paljon sinne kuulumatonta materiaalia. 

 

7.3  Jätehuoltokysely  
 

Jätehuoltokysely toteutettiin toukokuussa 2011 siten, että voimalaitoksella työskenteleville, 

Fortumin palveluksessa oleville työntekijöille, lähetettiin kysely sähköpostitse ja urakoitsi-

jayrityksen SOL Palvelut Oy:n työntekijöille kysely toimitettiin paperiversiona. Kaiken 

kaikkiaan vastanneita oli yhteensä 76 henkilöä, joista 65 työskenteli Fortumin palvelukses-

sa ja loput 11 urakoitsijan palveluksessa. Fortumin henkilöstöön kuuluneista vastaajista 

toimistotyöntekijöitä oli suurin osa, 83 %, tuotantotiloissa työskenteli vastanneista 11 % ja 

valvonta-alueella 6 %. Kyselyn tulosten tarkastelussa vastaajat jaettiin neljään ryhmään, 

joita olivat toimistotyöntekijät, tuotantotyöntekijät, valvonta-alueen työntekijät sekä ura-

koitsijoiden edustajana SOL Palvelut Oy. 

 

Voimalaitoksen henkilöstöhallinnosta saadun tiedon mukaan kyselyn suorittamisen aikoi-

hin voimalaitoksella työskenteli 529 henkilöä, joten vastanneiden osuus koko Fortumin 

Loviisan voimalaitoksen henkilöstön määrästä oli vain 12,3 %. Vastausprosentin alhaisuu-
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teen saattoi vaikuttaa muun muassa vastausajan lyhyt pituus (4 päivää), vuorotyöntekijöi-

den suurehko määrä voimalaitoksen työntekijöistä sekä se, että osa näistä vuorotyönteki-

jöistä oli jäänyt kyselyn suorittamisen aikaan jo kesälomalle. Kaikista voimalaitoksella 

työskentelevistä SOL Palvelut Oy:n työntekijöistä kyselyyn vastasi 42,3 %. Kyselylomake 

on esitetty liitteessä IV ja saadut tulokset on esitetty kuvaajina liitteessä V.  

 

Kyselyn alkuosassa selvitettiin vastaajien asenteita ja tottumuksia jäte- ja ympäristöasioi-

hin. Vastaajista suurin osa vaikutti suhtautuvan myönteisesti jätteiden lajitteluun. Voima-

laitoksen jätehuoltoa pidettiin pääosin toimivana niin vuosihuollossa kuin normaalikäytön 

aikana. Suuri osa vastanneista ei osannut kuitenkaan kommentoida vuosihuollon aikaista 

tilannetta lainkaan. Tyytyväisyys jätehuollon toimintaan oli aavistuksen verran huonompi 

vuosihuollon aikana kuin normaalikäytön. Myös jäteastioiden määrään ja sijoitteluun oltiin 

keskimäärin tyytyväisiä henkilöstön keskuudessa. Kuitenkin neljännes vastanneista toimis-

totyöntekijöistä toivoi lisää astioita toimistotiloihin, kun taas vain reilut 9 % tuotantotilojen 

työntekijöistä toivoi tuotantotiloihin lisää astioita. 

 

Omien vaikutusmahdollisuuksien arviointi osana jätehuollon toimintaa ja kehittämistä 

osoittautui vastaajille haasteelliseksi tehtäväksi. Toimistotyöntekijöistä hieman suurempi 

osa uskoi omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa verrattuna tuotantotyöntekijöihin. Mielipiteitä 

jakoi myös väittämä, jonka mukaan tieto jätehuollon vastuuhenkilöistä on helposti saatavil-

la. Toimistotyöntekijöiden ja valvonta-alueen työntekijöiden mielestä tieto ei ollut helposti 

saatavilla, kun taas SOL Palvelut Oy:n vastaajien mielestä tieto oli helposti saatavilla. Tuo-

tantotyöntekijöiden mielipiteet jakautuivat tasan, kun 27,2 % vastanneista tuotantotyönte-

kijöistä ei omannut mielipidettä väittämään. 

 

Mielenkiintoinen vastausjakauma saatiin väittämälle 10, jossa esitettiin, että tieto jätteen-

keräyspisteiden sijainnista on helposti saatavilla. Ainoastaan toimistotyöntekijät olivat sitä 

mieltä, että tieto ei ole helposti saatavilla. Erityisesti tuotantotyöntekijät ja SOL Palvelut 

Oy:n työntekijät olivat sillä kannalla, että tieto vastaavasti oli helposti saatavilla. Vastaus-

jakauma on esitetty kuvassa 17. 
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10. Tieto jätteenkeräyspisteiden sijainnista on helposti saatavilla.
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       Kuva 17. Vastausjakauma jätehuoltokyselyn väittämään jätekeräyspisteiden sijaintitietojen helposta  
saatavuudesta. 

 

Toisistaan eroavia vastauksia saatiin myös väittämään 11, jonka mukaan jätehuoltoon liit-

tyvä ohjeistus on tarpeeksi selkeää ja helposti saatavilla. Toimistotyöntekijöistä hienoinen 

enemmistö oli eri mieltä, kun taas tuotantotyöntekijöistä selkeä enemmistö, 63,6 %, oli 

samaa mieltä väittämän kanssa. Valvonta-alueen työntekijöillä ja SOL Palvelut Oy:n työn-

tekijöillä ei ollut selkeää kantaa kyseiseen väittämään. Väittämään 11 liittyvä vastausja-

kauma on esitetty kuvassa 18.  

 

11. Jätehuoltoon liittyvä ohjeistus on tarpeeksi selkeää ja helposti saatavilla.
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    Kuva 18. Vastausjakauma väittämään jätehuollon ohjeistuksen selkeydestä ja helposta saatavuudesta. 
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Selkeä ja yhtenäinen kanta kaikilla vastaajaryhmillä oli siihen, että jäte- ja ympäristökoulu-

tuksen tulisi olla enemmän tehtäväkohtaista. Joka ryhmässä vastakkaisen mielipiteen osuus 

jäi hyvin pieneksi, mutta toisaalta hyvin monella vastanneista ei ollut aiheeseen kantaa 

puolesta eikä vastaan. Vastauksista kävi myös ilmi, että ajatus koulutuksen lisäämisestä ei 

saanut merkittävää kannatusta. Vain valvonta-alueen työntekijät ja SOL Palvelut Oy:n 

työntekijät olivat selkeämmällä enemmistöllä valmiita suorittamaan enemmän jäte- ja ym-

päristökoulutusta. Eniten koulutuksen lisäämisen vastustajia oli toimistotyöntekijöiden 

keskuudessa.  

 

Kun kysyttiin työntekijöille mieluisinta tapaa ilmoittaa jätehuoltoon tai ympäristöasioihin 

liittyvistä ongelmista ja havainnoista, saatiin vastaajaryhmien välille jälleen hieman eroa-

vaisuuksia. Toimisto- ja tuotantotyöntekijöille mieluisimmat tavat olivat havaintoilmoituk-

sen tekeminen tai yhteydenotto ympäristöteknikkoon tai -vastaavaan. SOL Palvelut Oy:n 

työntekijöistä selkeä enemmistö ilmoittaisi jäte- ja ympäristöhavainnoista suoraan esimie-

helleen. Myös valvonta-alueen työntekijät ilmoittaisivat mieluiten jäteasioista esimiehel-

leen, mutta tällä vastaajaryhmällä oli lisäksi toisena vahvana vaihtoehtona yhteydenotto 

ympäristöteknikkoon tai -vastaavaan. Tähän kysymykseen jätettiin eniten vastaamatta, 

esimerkiksi neljännes valvonta-alueella työskennelleistä vastaajista ei vastannut kysymyk-

seen.  

 

Kyselyn yhteydessä kysyttiin vastaajilta havaittuja ongelmia jätehuollossa tai kehitysideoi-

ta toiminnan parantamiseksi. Näistä keskeisimmät ja useammassa vastauksessa toistuneet 

havainnot ja ideat koottiin taulukkoon 6. Vastaukset lajiteltiin viiteen osa-alueeseen, joita 

ovat tiedotus ja viestintä, uskomukset, jätteiden hyödyntäminen, lajittelu sekä ohjeistus ja 

perehdyttäminen. 
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Taulukko 6. Loviisan voimalaitoksen työntekijöille suunnatun kyselyn avulla saatuja kehitysehdotuksia. 
Jätehuolloin osa-alue Kehitysehdotukset/havainnot 

Tiedotus ja viestintä - lajittelutietämyksen parantaminen 
- voimalaitoksen info-tv:n parempi hyödyntäminen 
- urakoitsijoiden parempi huomioiminen 

Uskomukset - siivoojat yhdistävät seka- ja energiajäteastioiden sisällöt 
- jätteet päätyvät lopulta samaan kohteeseen lajittelusta huoli-

matta (esim. seka- ja energiajätteet) 
Jätteiden  
hyödyntäminen 

- käytöstä poistettavien huonekalujen hyödyntäminen 
o voimalaitoksen työntekijöille paremmat mahdollisuudet 

ostaa 
o uusiokäyttöön muualle 

Lajittelu - biojätteen keräys tauko- ja konttoritiloihin, päävalvomoihin 
- päävalvomoihin pahvinkeräysastiat 

o myös toimistotiloihin kaivataan enemmän pahvinke-
räysastioita 

- muutamia isompia sekajäteastioita, joihin mahtuu myös 
isommat jätekappaleet 

- kertakäyttöastioiden käytön vähentäminen ja/tai lopettami-
nen 
o juoma-automaateille pestävät mukit 

- jäteastioiden merkinnöissä puutteita 
o ohjeita, mitä astiaan EI saa laittaa 
o joistain astioista puuttui jätejaetarra kokonaan 

- lasijätteen lajittelu toimistotiloihin 
o esim. ei-pantilliset pullot 

- automaatiotiloissa tapahtuvien huoltotöiden yhteydessä kaa-
peliromua päätyy usein sekajätteisiin 

- lajittelupisteiden sijainnissa epäselvyyksiä 
o esim. paristot ja akut 
o työntekijät haluaisivat itse toimittaa jätteensä keräyspis-

teisiin ilman välikäsiä (esim. siivooja) 
- toimistoon kertyville pienille laitteille sekä luottamuksellisil-

le (ja silputuille) asiakirjoille voisi järjestää säännölliset ke-
ruuajat ja/tai -paikat 

Ohjeistus ja  
perehdyttäminen 

- nopeampi päivitys ja jätehuolto-ohjeen toimivuuden parempi 
seuranta 

- tarkempia ohjeita siitä, mitä jätettä saa viedä mihinkin ja ku-
ka vie tietyt jätteet keräyspisteisiin 

- asennekasvatusta henkilökunnalle: miten vähentää jätteen 
määrää omassa työssään 

- enemmän koulutusta ja opastusta 
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7.4  Benchmarking 
 

Benchmarking -tuotantolaitoksiksi valittiin Fortumin Suomenojan voimalaitos, Ruukin 

Hämeenlinnan tehdas ja UPM:n Kaukaan tehtaat. Ne kuuluvat ehkä Suomen tunnetuimpi-

en tuotantolaitosten joukkoon, ja ennen toiminnan tarkastelua voitiin ennakoida, että näiltä 

yrityksiltä voisi löytyä vähintään imagollisista syistä motivaatioita tavanomaisen jätehuol-

lon kehittämiseen siten, että mallioppiminen niiltä olisi Loviisan voimalaitokselle hyödyl-

listä.  

 

7.4.1  Tuotantolaitokset 

Espoon Suomenojan voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Espooseen, Kauniaisiin ja Kirk-

konummelle sekä lisäksi sähköä valtakunnan verkkoon. Sähköä voimalaitos tuottaa vuo-

dessa noin 1,8 TWh ja kaukolämpöä 2,2 TWh. Voimalaitokseen on rakennettu osia useam-

paan otteeseen viimeisen 30 vuoden aikana. Vuonna 1977 rakennettiin kivihiiltä polttoai-

neenaan käyttävä höyryvoimalaitos, joka tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Yhdeksän vuotta 

myöhemmin rakennettiin huippukuormakäyttöön tarkoitettu kuumavesikattilalaitos. Vuon-

na 1989 otettiin käyttöön lämmön talteenotolla varustettu kaasuturbiinilaitos, jonka jälkeen 

viimeisimpänä valmistui yhteistuotantolaitos vuonna 2009. (Fortum b.) 

 

Rautaruukki Oyj toimittaa rakentamiseen ja konepajateollisuudelle soveltuvia metallisia 

komponentteja ja järjestelmiä. Koko konsernissa on lähes 12 000 työntekijää 27 maassa. 

Rautaruukki Oyj:n Suomen liiketoiminnot yhtiöitettiin 1.5.2011 alkaen seuraaviin yhtiöi-

hin: Ruukki Metals Oy, Ruukki Constructions Oy, Ruukki Engineering Oy ja Ruukki 

Stainless Steel Oy & Aluminium Oy. Hämeenlinnan tehdas kuuluu Ruukki Metals Oy:öön. 

Konsernin Hämeenlinnan tehdas valmistaa teräksestä kylmävalssattuja ja pinnoitettuja 

tuotteita sekä putkituotteita. Toimipisteellä keskitytään erityisesti rakentamisen sekä nosto- 

ja kuljetusvälineiden pinnoitteisiin. Raaka-aineena käytetään Ruukin Raahen tehtaalla 

kuumavalssattua teräsnauhaa. Putkitehtaalla käytetään myös Hämeenlinnassa kylmävals-

sattua ja metallipinnoitettua teräsnauhaa sekä konsernin ulkopuolelta ostettua ruostumaton-

ta teräsnauhaa. Hämeenlinnan tehtaalla työskentelee noin 1 000 henkilöä. Lisäksi urakoitsi-

joita on noin 50 henkilöä. (Rautaruukki 2009, 8-9; Uosukainen 2011b.) 
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Taulukosta 7 nähdään Hämeenlinnan tehtaan vuoden 2009 tuotantomääriä. 
  

Taulukko 7. Ruukin Hämeenlinnan tehtaan vuosituotanto vuonna 2009. (Rauta-
ruukki 2009.) 

Tuote Määrä [t] 
Kylmävalssatut kelat ja arkit 130 000 
Metallipinnoitetut kelat ja arkit 502 000 
Maalipinnoitetut kelat ja arkit 115 000 
Ohutseinäputket, palkit ja paalut 44 000 
Sivutuotteet 
-  rautaoksidi 
-  sinkkikuona 

 
7 000 
1 000 

 

Nykyisin UPM:lle kuuluva Kaukaan Tehdas Oy perustettiin Mäntsälän Kaukaankoskelle 

vuonna 1873 ja lähes 20 vuoden kuluttua siitä tehdas muutti Lappeenrantaan nykyiselle 

paikalleen. Henkilöstöä tehtaalla työskentelee nykyisin noin 850. Tehtailla tuotetaan vuo-

dessa 580 000 tonnia paperia ja 720 000 tonnia sellua. Tehdasalueella sijaitsevat myös va-

neritehdas, saha, UPM Tutkimuskeskus sekä Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos. (UPM 

2011.) 

 

7.4.2  Kerättävät jätejakeet ja niiden osuudet kokonaisjätemäärästä 

Suomenojan voimalaitoksella syntyvästä kokonaisjätemäärästä suurin osa on hiilipöly- ja 

leijupolttokattiloiden pohjakuonaa ja lentotuhkaa sekä savukaasujen rikinpoistotuotteita. 

Loviisan voimalaitoksen tavanomaiseen jätteeseen vertailukelpoisen jätteen osuus Suo-

menojan voimalaitoksen kokonaisjätemäärästä onkin lopulta vain hieman alle 2 %. Jäte-

määrien kehitys on pysynyt vuosien aikana suurin piirtein samalla tasolla kasvaen jonkin 

verran viimeisimpien vuosien aikana (Toivonen 2011a; Toivonen 2011b.) 

 

Kuvasta 19 voidaan tarkastella Suomenojan voimalaitoksen tavanomaisten jätteiden jakau-

tumista eri jakeisiin vuonna 2010. Muihin jätteisiin sisältyvät muun muassa biojäte (0,9 

%), sähkö- ja elektroniikkaromu (1 %), pahvi (1 %), painekyllästetty puu (0,6 %), lyijyakut 

(0,3 %), loisteputket ja elohopealamput (0,1 %) sekä erilaiset öljyiset jätteet yhteensä noin 

2 % sekä myös muut pienet jäte-erät. Sekajätteeksi luokiteltavaa jätettä syntyi kaikkiaan 32 

%. Perinteisen sekajätteen lisäksi laitoksella luokitellaan rakennusjätteeksi sekajätettä, jon-

ka koostumusta on ennalta hankalaa arvioida ja joka usein sisältää rakennusjätteeksi luoki-

teltavaa jätettä. Jätejakeista kaatopaikalle päätyy sekajätteen lisäksi talkoojäte, joten tavan-

omaisista jätteistä loppusijoitukseen päätyy noin neljäsosa. (Toivonen 2011b.) 
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Kuva 19. Suomenojan voimalaitoksen tavanomaisten jätteiden jakautuminen eri jätejakeisiin vuonna 2010. 

 

Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla syntyvät jätteet ohjataan kokonaisuudessaan joko materi-

aali- tai energiahyötykäyttöön sekä ongelmajätekäsittelyyn. Yhdyskuntajätteitä ei ole toi-

mitettu kaatopaikalle vuodesta 2007 lähtien. Kokonaisjätemäärästä noin 80 % kuuluu on-

gelmajätteisiin. Yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2009 noin 450 tonnia, ongelmajätteitä 

noin 2 300 tonnia. (Rautaruukki 2009, 8-9.) 

 

Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla lajitellaan hyötyjätteitä ja ongelmajätteitä, kaatopaikalle 

jätteitä ohjataan vain poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi tilojen remontoinnin yhtey-

dessä syntyvät materiaalit, joita ei voida ohjata materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Hyö-

tyjätteisiin tehtaalla kuuluvat energiajäte, poltettava yhdyskuntajäte, paperi, pahvi, biojäte, 

lasi, metalli, puu ja sähkö- ja elektroniikkaromu. Ongelmajätteitä ovat öljyiset jätteet, ve-

denkäsittelyssä syntyvät sakat ja lietteet, liuotin- ja maalipitoiset jätteet ja erilaiset kemi-

kaalijätteet. Kuvasta 20 voidaan tarkastella Ruukin Hämeenlinnan tehtaan vuosittaisia kaa-

topaikka- ja hyötyjätemääriä sekä kaatopaikka- ja hyötyjätemääriä tuotettua kuumakela-

tonnia kohden. (Uosukainen 2011a.) Kuumakelatonnilla kuvataan valmistuksessa kulute-

tun raaka-aineen määrää, jota verrataan tässä tapauksessa tuotannossa syntyneeseen jätteen 

määrään.  
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 Kuva 20. Ruukin Hämeenlinnan tehtaan kaatopaikka- ja hyötyjätteet. (Uosukainen 2011a.) 

 

Loviisan voimalaitoksen tavanomaiseen jätteeseen verrattavan jätteen osuus vuonna 2010 

Kaukaan tehtailla syntyvän jätteen kokonaismäärästä oli noin 3,5 %. Kuvassa 21 on esitet-

tynä Kaukaan tehtaiden tavanomaisten jätteiden jakautuminen eri jätejakeisiin vuonna 

2010. Lähes puolet syntyneestä jätteestä oli metalliromua. Seuraavaksi suurin jätejae oli 

kaatopaikkajäte, jonka osuus oli reilu neljännes tavanomaisista jätteistä. Myös kuiva jäte 

sijoitettiin kaatopaikalle, jolloin kaatopaikkajätteen osuus käytännössä oli lähes 28 %. (Ve-

santo 2011.) 
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                Kuva 21. UPM:n Kaukaan tehtaiden jätteiden jakautuminen vuonna 2010. 

 

7.4.3  Tulokset 

Jos tarkasteltiin valittujen yritysten sekä Loviisan voimalaitoksen tavanomaisten jätteiden 

jakautumista materiaali- ja energiahyödyntämisen sekä kaatopaikkasijoituksen välillä, ei 

yritysten välillä ollut havaittavissa suurtakaan eroa. Ainoastaan Ruukin Hämeenlinnan teh-

taan jätteiden käsittelyvaihtoehdoista puuttui kaatopaikkasijoitus kokonaan, koska tehtai-

den sekajätteet vietiin jätevoimalaan poltettavaksi. 

 

Kuvasta 22 voidaan tarkastella valittujen yritysten tavanomaisten jätteiden osuuksia eri 

hyötykäyttömenetelmissä ja kaatopaikkasijoituksessa. Havaitaan, että energiantuotantolai-

toksilla, Loviisan ja Suomenojan voimalaitoksilla, on materiaalihyödyntämisen osuus aa-

vistuksen verran suurempi jätteen hyötykäyttömenetelmänä kuin Ruukin Hämeenlinnan 

tehtaalla ja Kaukaalla. Ruukin toiminnassa syntyi paljon ongelmajätettä, joka tuhottiin 

polttamalla, joten tämä voi olla myös osasyynä Ruukin energiahyödyntämisen suurempaan 

osuuteen. Kaukaalla taas puumateriaalista syntyviä sivutuotteita oli helppo hyödyntää 

energiana polttamalla. 
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Kuva 22. Tavanomaisten jätteiden jakautuminen materiaali- ja energiahyötykäyttöön sekä kaatopaikkasijoi-

tukseen vuonna 2010 Loviisan voimalaitoksella ja benchmarking-tuotantolaitoksissa.      

 

Kaikissa benchmarking-tuotantolaitoksissa oli panostettu työntekijöiden koulutukseen 

etenkin ongelmajätteiden osalta ja sillä oli koettu olevan merkittävää vaikutusta lajittelun 

toimivuuden kannalta. Kahdessa yrityksessä kolmesta oli käytössään myös alue- tai osas-

tokohtaiset jätehuollon vastuuhenkilöt, joiden puoleen työntekijät voivat kääntyä ongelma-

tilanteissa. Vastuuhenkilöt tekivät jätehuoltoon liittyviä töitä omien töidensä ohella, ja oli-

vat päätoimisesti usein esimerkiksi työnjohtajia, mestareita, teknikkoja tai käyttömiehiä. 

 

Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla oli saatu vähennettyä kaatopaikalle vietävän määrää mer-

kittävästi viemällä yhdyskuntajäte vuodesta 2007 lähtien polttoon jätevoimalaitokselle. 

Nykyisin ainoastaan poikkeustapauksissa kaatopaikalle viedään jätettä. Ongelmajätepak-

kausten merkitsemiseen liittyviin ongelmiin ollaan Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla pureu-

tumassa ns. jätekorttien avulla. Ne sijoitetaan jätteen syntypisteille ja niissä esitetään mm.: 

 jätteen syntypaikka ja -prosessi 

 jätejae  

 jätteen koostumus ja vaaraominaisuus sekä varoitusmerkinnät 

 EWC-koodi 

 käytettävät suojaimet 

 keräysastia, keräyspiste tai varastointipaikka 
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 kuljetustapa ja -pakkaus 

 jätteen un-numero ja kuljetusluokka  

 yhteyshenkilö tehtaalla 

 

Yleisesti ottaen jokaisessa yrityksessä pyrittiin panostamaan keräyspisteiden ja -astioiden 

ympäristön siisteyteen ja selkeyteen, jotta lajittelutilanteessa ei synny epäselviä tilanteita 

ainakaan lajittelupisteiden epäsiisteyden takia. Kahdessa yrityksessä kolmesta oli työnteki-

jöiden apuna myös lajittelupistekartat, jotka oli pyritty parhaan mukaan pitämään ajan ta-

salla ja työntekijöiden helposti saatavilla. Ainoastaan Kaukaalla pidettiin lajittelupistekar-

tan ylläpitämistä tarpeettomana ja turhaan aikaa vievänä, sillä käytössä olevat lajittelupis-

teet olivat vakiintuneita ja työntekijät tiesivät niiden sijainnin. Ainakaan lajittelussa ei ollut 

havaittu ongelmia, vaikkei lajittelupistekarttaa olekaan ollut työntekijöiden käytössä.  

 

Vertailuyrityksiltä saatiin hyviä ideoita Loviisan voimalaitoksen jätehuollon kehittämiseen. 

Suurin osa kehitysideoista oli pieniä toiminnan tehostamistoimenpiteitä, mutta ne vaikutti-

vat toimivilta sen perusteella, että useammassa kuin yhdessä vertailuyrityksistä oli käytös-

sä näitä toimintatapoja. Mahdollisesti hyödyntämiskelpoisia toimintatapoja listattiin tau-

lukkoon 8. 
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Taulukko 8. Jätehuollon benchmarkingin tulokset. 
Jätehuollon osa-alue Hyödyntämiskelpoinen toimintatapa 
Lajittelu - kaatopaikalle vietävän jätteen määrä vähenee, jos yhdyskun-

tajäte viedään polttoon 
- lajittelupisteille opastuskyltit 
- jäteastioiden värikoodien parempi hyödyntäminen 
- ongelmajätteiden lajittelun avuksi jätekortit 
- kaikki tyhjät aerosolipullot ongelmajätteisiin  
- lajittelupistekartan sijoittelu useaan kohteeseen laitoksella 
- lajittelupistekartan käyttäjäystävällisempi ulkoasu 
- henkilöstö mukaan keräyspaikkojen sijainnista päättämiseen 

Vastuut - alueelliset jätevastaavat/yhteyshenkilöt 
- havainnointikierrokset 5-10 kertaa vuodessa 

Ohjeistus - jätteiden lajitteluohje ilmoitustauluille 
- taskuopas kaikille työntekijöille 

Koulutus - tuotannon ja kunnossapidon henkilöstö osallistuu säännölli-
sesti uusittavaan parin tunnin jätehuoltokoulutukseen 

- urakoitsijoiden koulutus huomioiden työtehtävissä syntyvän 
jätteen laatu 

- yrityksen puolelta tuleva yhdyshenkilö vastaa ulkomaalais-
ten/vieraskielisten lajitteluperehdytyksestä 

Tietoiskut - edellisen vuoden jätemäärät 
Kirjanpito - Excel-taulukko jätetiedoista 

o jätemäärät, jätteen käsittely- tai hyödyntämistapa, jät-
teenvastaanottaja jne. 

 

7.5  Hyötykäyttö- ja käsittelyvaihtoehtojen kustannustarkastelua 
 

Jätehuoltoa kehitettäessä ei voida useinkaan perustella toimintaa parantavia toimenpiteitä 

saatavilla kustannussäästöillä, vaan enemmänkin kyse siitä, että jätehuolto toimii käytän-

nön tasolla paremmin ja tehokkaammin sekä ympäristöystävällisemmin kuin aiemmin. 

Kustannusten kannalta merkittävimmät jätejakeet Loviisan voimalaitoksella ovat kaatopai-

kalle sijoitettava sekajäte sekä ongelmajätteet.  

 

7.5.1  Seka- ja energiajäte 

Seka- ja energiajätteen hyötykäyttö- ja käsittelyvaihtoehtojen kustannustarkasteluun valit-

tiin kolme erilaista lähestymistapaa, jotka olivat 

- 1. tapa, nykyinen malli: sekajäte kaatopaikalle, energiajätteen keräys 

- 2. tapa: sekajäte polttoon, energiajätteen keräys, biojätteen keräys 

- 3. tapa: sama kuin edellinen, mutta myös lajittelua tehostetaan puujätteen ja metal-

liromun osalta 
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Nykyisin Loviisan voimalaitoksella suurin osa sekajätteeksi luokitellusta jätteestä päätyy 

kaatopaikalle, energiajäte viedään poltettavaksi eikä biojätettä kerätä erikseen sekajätteestä 

muutoin kuin ruokalan toiminnan yhteydessä. Vuonna 2010 kaatopaikalle vietiin noin 163 

tonnia lajittelemattomaksi yhdyskuntajätteeksi luokiteltavaa sekajätettä. Samana vuonna 

kertyi energiajätettä lähes 27 tonnia. Tällaisessa toimintamallissa kustannuksia kertyisi: 

o sekajäte kaatopaikalle 44 500 €  

o energiajäte 1 880 € 

Yhteensä kustannuksia muodostui lähes 46 400 €. 

 

Jos sekajäte viedään kaatopaikan sijaan jätevoimalaitokselle polttoon, muuttaisi se myös 

kertyviä kustannuksia jonkin verran. Poltettavasta sekajätteestä täytyisi esimerkiksi kerätä 

biojäte erilleen. Arvioidaan, että sekajätteen joukossa olisi biojätettä 2 600 kg, jonka kerä-

ys aiheuttaisi noin 365 euron kustannukset. Biojätteen keräys vähentäisi luonnollisesti syn-

tyvän sekajätteen määrää, jolloin sekajätteen kustannukset vähenisivät hieman ollen lopulta 

noin 42 900 €. Tämäntyyppisen järjestelmän kustannukset jakautuvat jätejakeittain seuraa-

vasti: 

o sekajäte polttoon 42 900 € 

o energiajäte 1 880 € 

o biojäte 365 € 

Kokonaiskustannukset olisivat siten 45 145 €.  

 

Jätehuollon kustannuksia saataisiin alennettua ehkä parhaiten jätejakeiden lajittelua tehos-

tamalla. Klausin (2011) mukaan Loviisan voimalaitokselta tulevan sekajätteen joukossa on 

suhteellisen paljon puujätettä ja metalliromua. Puujätteen vastaanottomaksu Itä-

Uudenmaan Jätehuolto Oy:llä on 66 % halvempi kuin lajittelemattoman yhdyskuntajätteen. 

Lisäksi puhtaasta metalliromusta saadaan korvausta romun vastaanottajalta, joten sen eril-

leen saaminen sekajätteestä olisi selkeästi parempi vaihtoehto kuin metalliromun vieminen 

kaatopaikalle. 

 

Arvioidaan, että 25 % polttoon vietävästä sekajätteestä sisältää puujätettä ja 5 % metalli-

romua. Lisäksi biojätettä kerätään sekajätteestä aiemmin mainittu 2 600 kg. Näiden aiheut-

tamat kustannukset olisivat siten: 

o sekajäte polttoon 38 235 €  



                95 
 

o puujäte 1 207 € 

o biojäte 365 € 

o energiajäte 1 880 € 

Jos metalliromusta saatavia tuottoja ei huomioida, olisivat tällaisen järjestelmän kokonais-

kustannukset energiajätekustannusten kanssa yhteenlaskettuna noin 41 690 €.  

 

Tehostamalla lajittelua olisi siis mahdollista saada noin 10 %:n kustannussäästöt lähtötilan-

teeseen verrattuna. Taulukkoon 9 koottiin yhteenvedoksi tarkasteltujen jätteiden erilaisten 

lajittelutapojen aiheuttamat vuosittaiset kustannukset. Nykyinen malli olisi vertailun mu-

kaan kallein, mutta lajiteltavien jätejakeiden määrän lisäämisellä ja erityisesti lajittelun 

tehostamisella on mahdollista saada kustannuksia vähennettyä. 
 

                  Taulukko 9. Eri lajittelutapojen arvioituja kustannusvaikutuksia Loviisan voimalaitoksella. 
Jätteiden lajittelutapa Jätehuollon kustannukset [€] 
Nykyinen malli: 

o sekajäte kaatopaikalle 
o energiajae 

46 400 

Sekajäte polttoon, energiajätteen 
keräys, biojätteen erilliskeräys 

45 145 

Sekajäte polttoon, energiajätteen 
keräys, biojätteen erilliskeräys JA 
lajittelun tehostaminen 

41 690 

 

7.5.2  Ongelmajätteet 

Pienehkö kustannuslisä koituisi toimintatavasta, jossa kaikki voimalaitoksella jätteeksi 

päätyvät aerosolipullot kerättäisiin turvallisuussyistä ongelmajätteisiin. Tyhjiä aerosolipul-

loja ei enää laitettaisi metallinkeräykseen. Muutoksen aiheuttama kustannuslisä ei tulisi 

olemaan erityisen merkittävä, sillä aerosolipullojen vastaanottomaksu ongelmajätteenä jää 

alle euroon kilogrammaa kohden. Esimerkiksi vuonna 2010 ongelmajätteiksi päätyi 40 kg 

aerosolipakkauksia. Tämä määrä tulisi jonkin verran lisääntymään lajittelutavan muuttues-

sa, mutta esimerkiksi 100 kg aerosolipakkauksia tulisi kustantamaan kuitenkin vielä alle 

100 euroa. 

 
Ongelmajätteistä aiheutuvista kustannuksista ehkä merkittävin kehityskohde olisi mustan 

jäteöljyn lajittelun tehostaminen. Mitä puhtaampaa se on, sitä vähemmän siitä aiheutuu 

kustannuksia. Jos musta jäteöljy olisi niin puhdasta, että se kelpaisi suoraan materiaalina 

hyödynnettäväksi, ei siitä perittäisi vastaanottomaksua. Vuonna 2010 mustaa jäteöljyä ker-
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tyi reilut 15 tonnia. Tästä määrästä noin 15 % saatiin regeneroinnin jälkeen materiaali-

hyötykäyttöön, loput päätyi hyödynnettäväksi energiana. 

 

Taulukkoon 10 koottiin öljyisten jätteiden arvioituja käsittelykustannuksia viimeisen vii-

den vuoden ajalta. Tyhjät kohdat taulukossa aiheutuivat siitä, ettei kyseisenä vuotena ky-

seistä öljyjätejaetta ole merkitty kirjanpitoon. On mahdollista, että öljyisten vesien ja emul-

sioiden joukkoon päätyy myös sellaista materiaalia, joka kelpaisi suoraan mustan jäteöljyn 

joukkoon. Toisaalta, jos lajittelija ei ole täysin varma hallussaan olevan jäteöljyn sisällöstä, 

on se aina parempi laittaa öljyisten vesien joukkoon, kuin laittaa se pilaamaan mustaa jä-

teöljyä. Mustan jäteöljyn vesipitoisuudeksi on tässä taulukossa arvioitu 10–30 %. 

               
                  Taulukko 10. Mahdollisesti hyödyntämiskelpoisten öljyisten jätteiden arvioidut käsittelykustan-

nukset Loviisan voimalaitoksella vuosina 2005–2010. 

  
Öljyiset vedet ja emulsiot 
[€] Musta jäteöljy [€] Yhteensä [€] 

2005 1999  - 1999 
2006  -  - - 
2007 741 160 901 
2008 3228 174 3402 
2009 1037 152 1190 
2010 707 650 1356 

 

Kustannusten kannalta ideaalein tilanne olisi, että mustan jäteöljyn vesipitoisuus saataisiin 

pidettyä alle 10 %:ssa, jolloin siitä ei perittäisi käsittelymaksua. Käsittelymaksu kasvaa 

aina sen mukaan, mitä enemmän vettä ja muita aineita jäteöljyn joukossa on. Vesipitoisuu-

den mukaiset hintaluokat ovat "10–30 %:n vesipitoisuus" ja "30–60 % vesipitoisuus". Ve-

sipitoisuuden ylittäessä 60 %, on kyseessä yleensä öljyemulsio tai leikkuuneste, joiden 

käsittely tulee vaihtoehdoista kalleimmaksi.  

 
Taulukossa 11 on esitettynä valittujen öljyisten jätteiden kustannukset, jos öljyisistä vesistä 

ja emulsioista 5 % saataisiin suoraan mustaksi jäteöljyksi, jonka lisäksi musta jäteöljy saa-

taisiin niin puhtaaksi, ettei siitä perittäisi käsittelymaksuja. Huomataan, että kustannusten 

kannalta 5 %:n öljyisen jätteen siirtyminen vesipitoisista ja emulsiomaisista jätteistä mus-

taksi jäteöljyksi, ei vaikuta merkittävästi kustannuksiin. Suurempi merkitys on varsinaisen 

mustan jäteöljyn puhtaaksi saamisella. 
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Taulukko 11. Mahdollisesti hyödyntämiskelpoisten öljyisten jätteiden arvioidut kustannukset Lovii-
san voimalaitoksella toiminnassa tapahtuneiden muutosten jälkeen. 
 Öljyiset vedet ja emulsiot [€] Musta jäteöljy [€] Yhteensä [€] 
2005 1899 0 1899 
2006 0 0 0 
2007 704 0 704 
2008 3067 0 3067 
2009 986 0 986 
2010 671 0 671 

 

Mustan jäteöljyn puhtaaksi saamisella on ehkä suoraviivaisempi yhteys kustannusten vä-

henemiseen, mutta öljyisten vesien ja emulsioiden merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä enem-

män niitä on kertynyt, sillä niiden käsittely on merkittävästi kalliimpaa kuin puhtaan mus-

tan jäteöljyn. Tällaisten kehitystoimenpiteiden vaikutus jää kustannusten kannalta vähäi-

seksi Loviisan voimalaitoksen kokoluokan tuotantolaitoksella.  
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8  JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen toimii runkona, kun jätehuoltoa lähdetään rakentamaan 

aivan alusta asti tai kun halutaan järjestelmällisesti kehittää toimintaa paremmaksi. Jätteen 

synnyn ehkäisyn ohella olisi tärkeää huomioida vähintään työntekijöiden perehdyttäminen, 

lajittelun toimivuus, kirjanpidon toimivuus sekä ongelmajätehuollon tilanne. 

 

8.1  Perehdyttäminen 
 

Eri koulutus- ja perehdytystilanteet ovat oiva paikka nostaa esiin jätehuollon erityisiä on-

gelmakohtia ja keinoja, joilla jätteiden lajittelijat voivat ratkaista itse eteen tulleet ongel-

mat. Moni osaa lajitella itselleen tutut jätejakeet, mutta jo vähän vieraammat jakeet voivat 

aiheuttaa haasteita lajitteluun. Eri koulutustilanteissa voisi kertoa myös yleisimmistä on-

gelmista, joita jätteiden lajittelussa on vuosien aikana ilmennyt, jotta pystyttäisiin parem-

min ehkäisemään niitä. Työntekijöitä tulisi ehkä painokkaammin kannustaa tutustumaan 

omatoimisesti voimalaitoksen jätehuolto-ohjeeseen, jotta epäselvyydet lajittelutilanteissa 

vähenisivät. Voisi olla myös hyödyllistä kertoa työntekijöille epäonnistuneen jätteiden la-

jittelun vaikutuksista koko jätehuoltoketjuun, niin kustannuksien kuin jätteenkäsittelynkin 

kannalta. 

 

Esimiesten tulisi myös omalta osaltaan huolehtia siitä, että omat alaiset tietävät, minne 

viedä omassa toiminnassa syntyvät jätteet voimalaitoksella. Olisi myös tärkeää, että jokai-

selle uudelle työntekijälle jaettaisiin työsuhteen alkaessa opas jätteiden lajittelusta työsuh-

teen alkamisajankohdasta riippumatta eikä oppaan hankkimista jätettäisi työntekijän omal-

le vastuulle. Lajittelupistekartan hyödyntäminen oppaassa voisi olla tarkoituksenmukaista. 

 

8.2  Lajittelu ja opastus 
 

Jotta lajittelu olisi mahdollisimman sujuvaa, sen tulisi olla lajittelijalle mahdollisimman 

helppoa ja selkeää. Tieto eri jätteenkeräyspisteiden sijainnista ja niissä lajiteltavissa jätteis-

tä tulisi olla kaikkien saatavilla ilman suurempaa vaivannäköä. Jäteastioiden riittävästä ja 

johdonmukaisesta merkitsemisestä on myös huolehdittava. Tarkempia jätejaetarroja tulisi 
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olla mahdollisimman monessa astiassa, pelkkä jätejakeen nimi astian kyljessä ei vaikuta 

toimivan yksinään. Pelkällä tussilla merkityt jäteastiat horjuttavat lajittelujärjestelmän us-

kottavuutta, eikä merkinnöistä ole hyötyä, jos ne jäävät esimerkiksi astian ulkopuolelle 

tulevan jätesäkin reunojen alle piiloon. Myös jätehuoltoyhtiöiden astioiden värisuositusten 

mukaisten astioiden käyttöä voisi harkita lisättävän nykyisestä, jotta lajittelija pystyisi kau-

empaakin havaitsemaan, mitä jäteastioita huonetiloissa on.  

 

Etenkin turbiinisalin jäteastioissa ja jätepisteissä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan oh-

jeistus suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Turbiinisalin materiaalikäytävän lajitteluohjei-

den ulkoasua tulisi muuttaa selkeämmäksi siten, että ohjeiden sanoma tulee selväksi lyhy-

elläkin vilkaisulla. Esimerkiksi värien käyttöä voisi nykyisestä vähentää ja tehdä esitykses-

tä enemmän listamaisempi. 

 

Laitosalueella tulisi olla muutama selkeä, suurempi jätteenkeräyspiste, joiden ulkoasuun 

panostettaisiin. Tällaisia keräyspisteitä voisivat olla esimerkiksi täyssuolanpoistolaitoksen 

ulkopuolella oleva keräyspiste, turbiinisalin materiaalikäytävän keräyspiste sekä varastolla 

oleva keräyspiste. Vähintään näissä kohteissa tulisi olla yhteystiedot henkilöille, jotka neu-

vovat jätteiden lajitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Keräyspisteille voisi Ruukin Hä-

meenlinnan tehtaan mallin mukaan kiinnittää mahdollisuuksien mukaan jätejaekyltit, joi-

den eteen jäteastiat sijoitetaan. Tämä lisää lajittelun luotettavuutta siten, että lajittelijat tie-

tävät aina tietyn jätteenkeräysastian olevan aina samassa paikassa. Keräyspisteillä tulisi 

myös huolehtia siitä, että astioille on esteetön pääsy. 

 

Jätteiden lajittelupistekartan ajantasaisuudesta tulisi huolehtia ja lisäksi karttaan voisi mer-

kitä enemmän tarkentavia kommentteja. Esimerkiksi Suomenojan voimalaitoksella on käy-

tössään lajittelupistekartta, jossa kartan lisäksi taulukko, jossa on värikoodin lisäksi selit-

teet, mikä jätejae on kyseessä, missä keräyspisteissä sille on oma astiansa sekä lisäksi ke-

räysohje. Suomenojan voimalaitoksen keräyspistetaulukossa ja -kartassa on esitettynä vain 

ongelmajätteet, mutta Loviisan voimalaitoksella karttaan ja taulukkoon voisi merkitä myös 

suuremmat jäteastiat muistakin kuin ongelmajätteistä. Kuitenkaan esimerkiksi yksittäisiä 

energia- ja sekajäteastioita ei kannattaisi karttaan merkitä. 
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Lajittelupistekartta tulisi laittaa kaikille ilmoitustauluille, sillä esimerkiksi useimmilla ura-

koitsijoilla ei ole käytännössä pääsyä voimalaitoksen tietokoneille saati Fortumin in-

tranetiin, josta jätehuolto-ohje löytyy. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Suomenojan voi-

malaitoksella käytetystä lajitteluohjeesta ja -kartasta, joka on esitetty liitteessä VII. 

 

Voimalaitokselta päätyy sekajätteeksi toimistotilojen uusimisen yhteydessä vielä hyväkun-

toisia huonekaluja. Jonkin verran käytettyä tavaraa, esimerkiksi puuta ja huonekaluja, ovat 

työntekijät voineet ostaa varastolta. Materiaalin myynnistä ei ole erikseen tiedotettu voima-

laitoksella, joten potentiaalisista ylijäämämateriaalin ostajista suurin osa on jäänyt epätie-

toiseksi mahdollisuuksistaan. Siten uusiokäyttöön soveltuvaa tavaraa on päätynyt paljon 

kaatopaikalle sen sijaan, että joku työntekijöistä olisi voinut ostaa kotiinsa käyttökelpoista 

tavaraa. Varsinaisen kirpputoritoiminnan järjestäminen ei ole varaston toiminnan kannalta 

järkevää vähintäänkin siihen kuluvan ajan takia. Varasto ei myöskään voi luovuttaa ilmai-

seksi tavaraa voimalaitoksen työntekijöille, jolloin toiminta muuttuisi käytännössä tavaroi-

den myyntitoiminnaksi. Tavaroiden ja muun materiaalin ohjaamista uusiokäyttöön tai kier-

rätykseen tulisi pyrkiä lisäämään aina kun se vain on mahdollista. 

 

8.3  Kirjanpito ja raportointi 
 

Jätehuollon toiminnan tarkastelussa olisi suurta hyötyä, jos eri jätehuollon osa-alueista 

löytyisi tieto helposti, yhdestä paikasta. Tämä helpottaisi erityisesti toiminnan tarkastelua 

vuosien jälkeen, kun menneet tapahtumat eivät ole enää tuoreessa muistissa. Kun jätera-

portointi ja -kirjanpito olisivat yhdessä paikassa, olisi jokaisen jätehuoltoon liittyvän toimi-

jan helppo tarkistaa sieltä ajan tasalla oleva tieto. Keskeiset tiedot, kuten jätemäärät, hyö-

tykäyttö- tai loppusijoituskohde, vastaanottaja, voisi koota esimerkiksi Excel-taulukkoon, 

johon voimalaitoksen jätehuollon eri toimijoilla olisi pääsy. Jätehuoltoon liittyvät eri rapor-

tit ja niiden vastuuhenkilöt olisi myös hyödyllistä listata. 

 

Konventionaalisen jätehuollon kirjanpidossa tulisi myös olla oma osionsa valvonnasta va-

pautetuille jätteille. Lisäksi vuosihuoltojen aikana tehtävien toimenpiteiden vaikutukset 

jätemääriin voisi huomioida nykyistä paremmin kirjanpidossa. Siten pystyttäisiin tulevai-

suudessa selvittämään, miksi jonain vuonna on syntynyt enemmän jätettä kuin toisena. 
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Jätemäärien kirjaamisessa ja raportoinnissa voisi käyttää mahdollisuuksien mukaan enem-

män tarkennuksia siitä, mitä kukin jätejae on sisältänyt. Kirjanpidossa, raportoinnissa ja 

ehkä jopa jätepakkausten merkitsemisessä voisi hyödyntää nykyistä enemmän Ympäristö-

ministeriön päätöksen 1129/01, Luettelo yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä, mukai-

sia jätteen tunnusnumeroja. Tunnusnumeroiden käytössä on kuitenkin jonkin verran tul-

kinnanvaraisuutta, joten on sovittava etukäteen, mitä tunnusnumeroa, millekin jätejakeelle 

tulisi käyttää. 

 

Ideaalitilanteessa jätehuollon kustannuksia pystyisi tarkastelemaan jätejakeittain. Loviisan 

voimalaitoksella tämä vaikuttaisi olevan suhteellisen haastavaa. Tähän voisi olla ratkaisuna 

esimerkiksi jäteraporttien pyytäminen jätejakeita hakevilta yrityksiltä, joista kävisi jäte-

määrien lisäksi ilmi vuosittaiset kustannukset. Nykyisin jätehuollon kustannuksissa ovat 

mukana myös esimerkiksi työntekijöiden palkat, eläkemaksut ja muut vastaavat kustan-

nukset.  

 

Jäteraportoinnissa tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota oikeanlaisen ja riittävän 

kuvaavan terminologian käyttöön. Vertailu muiden yritysten toimintaan sekä yleiseen jäte-

huollon valtakunnalliseen tilanteeseen onnistuisi paremmin, jos käytettäisiin yhteisiä ter-

mejä. Olisi hyödyllistä, jos raportointi antaisi jotain myös niille, ketkä eivät työskentele 

päivittäin jätehuollon parissa. Näin pystyttäisiin myös paremmin hyödyntämään raporttien 

sisältöä työntekijöille suunnattuun tiedottamiseen, opastukseen ja koulutukseen. Rapor-

toinnissa tulisi olla merkittynä jokaisena vuotena samat jätejakeet, vaikka jotain jätejaetta 

ei olisi kaikkina vuosina syntynytkään. Myös sellaiset jätejakeet, jotka loppukäsitellään 

voimalaitosalueella, tulisi merkitä samaan kirjanpitoon. 

 

8.4  Ongelmajätehuolto 
 

Ongelmajätehuollossa ehkä keskeisin ongelma tällä hetkellä on jätepakkausten puutteelli-

nen merkitseminen. Tämä ongelma voitaisiin yrittää saada ratkaistua esimerkiksi eri koh-

teisiin sijoitettavien jätekorttien avulla. Jätekorteissa tulisi olla muun muassa tiedot jäteja-

keen ominaisuuksista sekä mitä jätepakkaukseen tulisi merkitä. Lisäksi niissä olevien va-

roitusmerkkien avulla jätteen pakkaajien työturvallisuus paranisi. Ensin olisi kuitenkin 
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tunnistettava ja kartoitettava missä ja millaista ongelmajätettä syntyy, jolloin tiedettäisiin, 

millaisia jätekortteja kannattaisi sijoittaa eri kohteisiin.   

 

Työntekijöille olisi oleellista tietää, keneltä kysyä neuvoa, jos pakkausten merkitsemisessä 

on jotain epäselvää. Lisäksi työntekijöille, jotka käsittelevät työssään usein ongelmajättei-

tä, tulisi järjestää säännöllisesti uusittavaa koulutusta. Jos lajittelussa on jatkuvasti ongel-

mia, voisi lajittelun ongelmia nostaa esiin esimerkiksi Loviisan voimalaitoksen uutiskir-

jeessä, info-TV:ssä tai kuukausi-infossa. 

 

Voimalaitoksella voitaisiin yrittää vähentää samaan tarkoitukseen käytettävien eri valmis-

tajien tuottamien kemikaalien määrää. Kun käytettäviä kemikaaleja olisi vähemmän, hel-

pottuisi mahdollisesti myös jätehuollon osalta eri kemikaalijätteiden ominaisuuksien selvit-

täminen. Jos tietyssä kohteessa käytettäisiin vain tiettyjä kemikaaleja, tietäisivät kohteessa 

työskentelevät jätteitä pakatessaan paremmin, mitä jätepakkaukseen tulisi todennäköisesti 

merkitä. 

 

Myös aerosolipakkausten lajitteluohjeistus ja käytännöt vaikuttivat monimutkaisille, eikä 

niiden avulla voida taata, että erilaiset aerosolipakkausjätteet todellisuudessa päätyvät niille 

kuuluviin paikkoihin. Nykyisessä järjestelmässä tyhjät aerosolipakkaukset voi lajitella me-

talliromuksi korkin ja suuttimen poiston jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät vajaat ae-

rosolipakkaukset lajitellaan ongelmajätteisiin. Turvallisempi toimintatapa olisi laittaa kaik-

ki aerosolipakkausjätteet ongelmajätteisiin. Nykyisessä järjestelmässä on aina vaarana, että 

sekajätteen joukkoon päätyy paineellisia pakkauksia, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi 

räjähdysvaaran.  

 

8.5  Jätehuollon kehittäminen ympäristö- ja talousnäkökohdat huomioi-

den 
 

Loviisan voimalaitoksella avainasemassa jätehuollon kehittämisessä lähitulevaisuudessa 

tulee olemaan jätteiden lajittelun saaminen toimivammaksi. Se onnistuu ehkä parhaiten 

työntekijöiden asenteisiin ja tietämykseen vaikuttamalla sekä luomalla jätehuollolle sellai-

set puitteet, että lajittelu onnistuu järjestelmän käyttäjiltä olosuhteet huomioiden mahdolli-

simman vaivattomasti. Myös jätehuollon toimivuuden seurantaa tulisi lisätä. Voimalaitok-
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sella työskentelevien ihmisten asenteisiin ja tietämykseen vaikutetaan parhaiten lisäämällä 

ja kohdentamalla jäte- ja ympäristökoulutusta etenkin niille ryhmille, jotka useimmiten 

joutuvat tekemisiin haastavien lajittelutilanteiden kanssa.  

 

Dahlbo et al. (2008b, 168) toteavat, että ympäristön laatua on mahdollista parantaa vain 

kasvattamalla myös kustannuksia. Eri jätetoimijoiden kilpailuttamisella voitaisiin saada 

kustannuksia jonkin verran alhaisemmiksi, mutta toisaalta se saattaisi muuttaa jätehuollon 

toteutuksen pirstaleiseksi. Sekajätteen päätyminen kaatopaikalle tulee vuosi vuodelta yhä 

kalliimmaksi jäteveron noustessa, etenkin jos jätemäärä pysyy ennallaan. Tältä osin kus-

tannussäästöjä voidaan saada erottamalla sekajätteen joukosta pois entistä paremmin sellai-

set jätejakeet, joiden jätemaksut ovat alhaisemmat, kuten esimerkiksi puujäte sekä metalli-

romu. Näiden toimenpiteiden avulla saatavat kustannussäästöt jäisivät kuitenkin kokonai-

suuden kannalta vähäisiksi, joten ympäristönäkökohtien painottaminen toiminnan kehittä-

misessä ennen kustannussäästöjä tulisi todennäköisesti hyödyttämään enemmän. 

 

Etenkin sekajätteen loppukäsittelymenetelmää valittaessa joudutaan miettimään, painote-

taanko ympäristö- vai kustannusseikkoja. Aiheeseen liittyen saatiin päätökseen vuonna 

2008 tutkimushanke "Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ympäristö- ja kustannus-

vaikutusten kannalta (POLKU)". Siinä kerättiin tietoa eri hyödyntämisvaihtoehdoista hel-

pottamaan alueellista jätesuunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. POLKU-hankkeen 

tutkimuskohteena oli sekajätteen, biojätteen, jätevesilietteen sekä hyvälaatuisten muovi-, 

kuitu- ja puujätteen hyödyntämistapojen ympäristö- ja kustannusvaikutukset. (Suomen 

ympäristökeskus 2008.) 

 

POLKU-hankkeen tulosten mukaan polttokelpoisten jätelajien hyödyntäminen on ympäris-

tön kannalta lähes aina hyödyllistä. Merkittävimmät ympäristöhyödyt kohdistuvat ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseen. Tuotettavat energia- ja materiaalituotteet sekä mitä tuotteita 

niillä korvataan vaikuttavat siihen, onko jäte parempi hyödyntää polttamalla vai kierrättä-

mällä. Myönteisimmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset omaavat vaihtoehdot eivät 

välttämättä olleet yhteiskunnalle aiheutuvien nettokustannusten kannalta edullisimpia toi-

mintatapoja. (Dahlbo et al. 2008b, 168.) 
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Periaatteessa kaikki jätteet pystyttäisiin hyödyntämään joko materiaalina tai energiana. 

Hyödyntämisen tarkoituksenmukaisuutta kuitenkin rajoittavat yhdyskuntien energiantarve, 

jäteperäisten lopputuotteiden kysyntä sekä eri hyödyntämismenetelmien ympäristö- ja kus-

tannusvaikutukset. Elinkaaritarkastelussa jätteen sijoittaminen kaatopaikalle osoittautui 

ympäristön kannalta haitallisimmaksi vaihtoehdoksi. Jo lainsäädännön vaatimusten täyttä-

miseksi olisi siirryttävä materiaali- ja energiahyödyntämistä tukeviin toimintamalleihin. 

Myös elinkaaren aikaisten kustannusten tarkastelu osoitti kaatopaikkasijoituksen olevan 

kallein ja siten huonoin vaihtoehto jätteen käsittelytapana. (Dahlbo et al. 2008b, 168.) 

 

IPCC:n kertoimien avulla arvioituna sekajätteen poltto tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä 

noin 350 kg CO2 -ekv / t, kun taas kaatopaikkasijoittamisesta päästöjä aiheutuu jätelajista 

riippuen 500 - 1200 kg CO2 -ekv / t. Arvot on saatu olettamalla, että kaatopaikkakaasussa 

on metaania 50 %, jätteen orgaanisesta hiilestä 50 % hajoaa, metaanista 60 % saadaan ke-

rättyä talteen ja kaatopaikan pintakerroksessa hajoaa hiilidioksidiksi 10 % lopuista me-

taanipäästöistä. Kuljetuksista on arvioitu aiheutuvan päästöjä 160 g CO2 / km. (Dahlbo et 

al. 2008b, 119 ja 153.) Jos Loviisan voimalaitoksella syntyvä sekajäte vietäisiin polttoon 

Ekokemin Riihimäen jätevoimalaitokselle, syntyisi kasvihuonekaasupäästöjä yhdellä jät-

teenhakukerralla, jäteauton meno- ja paluumatka huomioiden, lähes 42 kg CO2. Vastaavas-

ti kaatopaikalle Porvoon Domargårdiin vietynä kuljetuksista aiheutuisi kasvihuonekaasu-

päästöjä noin 18 kg CO2.  

 

Vuonna 2010 syntyi Loviisan voimalaitoksella polttokelpoista sekajätettä 163 tonnia. 

IPCC:n kertoimien avulla arvioituna tämä määrä polttolaitoksessa poltettuna olisi aiheutta-

nut kasvihuonekaasupäästöjä 57 050 kg CO2-ekv. Kaatopaikalle sijoitettuna kasvihuone-

kaasupäästöjä olisi muodostunut taasen 81 500 - 195 600 kg CO2-ekv riippuen jätelajista. 

Voidaan huomata, että jätteiden kuljetusten aiheuttama kasvihuonekaasupäästö on käytän-

nössä merkityksetön verrattuna varsinaisen käsittelymenetelmän aiheuttamiin kasvihuone-

kaasupäästöihin. Laskelmien perusteella vaikuttaisi siltä, että ympäristön kannalta katsot-

tuna Loviisan voimalaitoksella syntyvä kaatopaikkajäte kannattaisi viedä poltettavaksi kaa-

topaikkasijoituksen sijaan. 
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9  YHTEENVETO 
 

Vuonna 2010 Loviisan voimalaitoksella syntyi tavanomaista jätettä noin 609 tonnia. Suu-

rin osa jätteestä oli metalli- ja kaapeliromua tai sekajätettä. Syntyneistä jätteistä yli 60 % 

hyödynnettiin materiaalina, kymmenesosa energiana ja loput sijoitettiin kaatopaikalle. On-

gelmajätteitä syntyi vuonna 2010 noin 56 tonnia, josta lähes puolet luokiteltiin öljyisiksi 

jätteiksi. Toiseksi suurin ongelmajäteryhmä koostui akuista.  

 

Ongelmajätteen tai tavanomaisten jätteiden määrät eivät ole vaihdelleet merkittävästi vii-

meisen kymmenen vuoden aikana. Yleisesti ottaen vuosittaiseen jätteiden määrään Lovii-

san voimalaitoksella vaikuttavat eniten vuosihuollon pituus ja etenkin sen aikana tehdyt 

toimenpiteet sekä valvonnasta vapautettavien jätteiden määrä. Loviisan voimalaitoksen ei-

valvonta-alueella syntyvä jäte ei vastaa tyypillistä energiantuotantolaitoksen jätejakautu-

maa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että valtaosa energiantuotantolaitosten jätteistä koostuu 

polttoaineiden tuhkista ja savukaasujen puhdistuksesta syntyvistä lietteistä, kun taas tämän-

tyyppistä jätettä ei Loviisan voimalaitoksella synny lainkaan.  

 

Vuonna 2010 konventionaalisen jätehuollon arvioidut kustannukset Loviisan voimalaitok-

sella olivat noin 77 200 euroa, kun viimeisen viiden vuoden aikana kustannukset ovat ol-

leet keskimäärin 70 000 euroa vuodessa. Suurin osa jätehuollon kustannuksista oli peräisin 

kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä sekä ongelmajätteen käsittelystä. Viimeisen viiden 

vuoden aikana jätetonnia kohden kertyi kustannuksia keskimäärin 260 euroa vuodessa. 

Positiivista on, etteivät jätehuollon kustannukset eivät olleet lisääntyneet. Toisaalta kustan-

nukset eivät osoittaneet merkkejä vähentymisestäkään. 

 

Jätehuollon alkukartoituksessa tutustuttiin voimalaitoksen jätehuollon nykytilanteeseen, 

toteutukseen ja käytäntöihin. Jätehuolto vaikutti olevan kelvollisella tasolla, mutta jonkin 

verran löytyi silti parannettavaa. Jätejakeista ongelmia ja hankaluuksia vaikutti olevan eri-

tyisesti mustan jäteöljyn sekä seka- ja energiajätteiden oikeanlaisessa lajittelussa. Alkukar-

toituksessa havaittiin myös, että voimalaitoksella järjestettävään ympäristö- ja jäteasioihin 

liittyvään koulutukseen varattu aika oli suhteellisen vähäinen.  
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Varsinaisista kehittämistarpeiden etsimiseen käytetyistä menetelmistä ensimmäisenä tar-

kasteltiin viranomaisvaatimuksia. Tällä hetkellä Loviisan voimalaitoksella ei ole voimassa 

olevaa ympäristölupaa, jossa olisi määritelty jätteiden käsittelyn ehdot, ainoastaan diesel-

generaattoreille on olemassa ympäristölupa. Voimalaitoksen jätehuollon toimintaa koske-

vat velvoitteet tulivatkin suoraan jätelainsäädännöstä ja kunnan jätehuoltomääräyksistä. 

Viranomaismääräyksiin on tullut muutoksia jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen myö-

tä. Pääosin lainsäädäntö säilyi ennallaan, lähinnä eri tahojen velvollisuudet ja vastuut sekä 

käytettävä terminologia selkeytyivät. Yksi merkittävimmistä ja käytännössäkin näkyvistä 

muutoksista liittyi pakkausten tuottajavastuun muuttumiseen osittaisesta täysimääräiseksi. 

Yritysten hallinnolliset velvoitteet ja mahdollisesti myös kustannukset lisääntyvät jonkin 

verran lähitulevaisuudessa, mutta pidemmällä aikavälillä yritykset voivat saada toimin-

taansa tehostamalla jopa kustannussäästöjä. Keskeistä jätelainsäädännön uudistuksessa oli 

myös jätehierarkian painotuksen vahvistuminen. 

 

Työntekijöille suunnatusta jätehuoltokyselystä kävi ilmi, että voimalaitoksen työntekijät 

suhtautuivat pääosin positiivisesti jätteiden lajittelua ja jätehuoltoa kohtaan. Voimalaitok-

sen jätehuoltoa pidettiin suhteellisen toimivana niin vuosihuollossa kuin normaalikäytön 

aikana. Työntekijät suhtautuivat ristiriitaisesti ajatukseen koulutuksen lisäämisestä, sillä 

koulutusta koettiin järjestettävän jo muutenkin paljon. Enemmän kaivattiinkin jätehuoltoon 

liittyvää tiedottamista ja tietämyksen lisäämistä muilla tavoin. Jätehuoltokyselyn keskeistä 

antia olivat erityisesti vastaajilta saadut kehitysideat ja huomiot jätehuollosta. Eniten toi-

vottiin biojätekeräyksen järjestämisestä myös muualla kuin voimalaitoksen ruokalan yh-

teydessä. Myös astioiden epäselvät merkinnät tai niiden puuttuminen ja epäselvyydet lajit-

telupisteiden sijainnista nousivat esiin useasta vastauksesta.  

 

Uusia toimintatapoja etsittiin myös ottamalla mallia kolmen muun tuotantolaitosten toi-

minnasta. Tähän työhön valittiin ns. benchmarking-tuotantolaitoksiksi Fortumin Suo-

menojan voimalaitos, Ruukin Hämeenlinnan tehdas ja UPM:n Kaukaan tehtaat. Näiden 

kaikkien tuotantolaitosten Loviisan voimalaitoksen tavanomaiseen jätteeseen verrattavan 

jätteen osuus toimipaikoilla tuotetuista kokonaisjätemääristä oli vain parin prosentin luok-

kaa, mutta tavanomaisten jätteiden jakautuminen eri jätejakeisiin vastasi kuitenkin suhteel-

lisen hyvin Loviisan voimalaitoksen tavanomaisten jätteiden jakaumaa.  
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Huomiota herätti se, että kaikki benchmarking-tuotantolaitokset olivat panostaneet työnte-

kijöiden jätekoulutukseen, erityisesti ongelmajätekoulutukseen. Useimmissa kohteissa 

kaikki työntekijät osallistuivat säännöllisesti järjestettävään koulutukseen, toisaalta koulu-

tus saattoi olla kohdennettu erityisesti tuotannon- ja kunnossapidon työntekijöille. Kaato-

paikalle sijoitettavan jätteen määrää oli Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla onnistuttu merkit-

tävästi vähentämään viemällä sekajäte poltettavaksi jätteenpolttolaitokselle. Kahdessa kol-

mesta toimipaikasta oli käytössä alue- tai osastokohtaiset jätevastaavat, joiden puoleen 

kohteessa työskentelevät pystyivät kääntymään jätehuollon ongelmatilanteissa. Ongelmati-

lanteita pyrittiin ehkäisemään myös jakamalla uusille työntekijöille lajittelun taskuoppaita 

sekä sijoittamalla ilmoitustauluille ja tuotantotiloihin lajittelupistekarttoja. Ongelmajäte-

pakkausten merkitsemisongelmaan oltiin kokeilemassa ratkaisuna Ruukin Hämeenlinnan 

tehtaalla kohteisiin sijoitettavia ongelmajätekortteja. 

 

Erilaisia hyötykäyttö- ja loppusijoitusvaihtoehtoja vertailtiin seka- ja energiajätteen kus-

tannusten osalta kolmella eri tavalla. Ensin tarkasteltiin nykytilanteen kustannuksia, jonka 

jälkeen arvioitiin, millaiset vaikutukset jätehuollon kustannuksiin olisi sekajätteen viemi-

sellä polttoon. Lopuksi tarkasteltiin vielä, millaiset vaikutukset kustannuksiin olisi puujät-

teen ja metalliromun paremmalla erottamisella sekajätteestä. Myös tässä viimeisessä vaih-

toehdossa sekajäte vietäisiin polttoon sekä kerättäisiin energiajätettä ja biojätettä. Nykyi-

sessä järjestelmässä kustannukset olivat korkeimmat ja alhaisimmat viimeisimmässä vaih-

toehdossa. Eri toimintatapojen erot kustannusten kannalta kuitenkin jäivät pieniksi, joten 

toiminnan tehostaminen ei todennäköisesti tulisi käytännössä antamaan merkittäviä kus-

tannussäästöjä.  

 

Kustannusvertailussa tarkasteltiin myös ongelmajätteitä lähinnä mustan jäteöljyn lajittelun 

tehostamisen kannalta, mutta myös aerosolipakkausjätteen lajittelun kehitystoimenpiteiden 

vaikutukset kustannuksiin huomioitiin. Mustan jäteöljyn käsittelykustannuksiin vaikuttaa 

merkittävästi jäteöljyn puhtaus ja vesipitoisuus. Jos vesipitoisuus onnistutaan pitämään alle 

10 %:n, ei mustasta jäteöljystä peritä vastaanottomaksua, vaan ainoastaan rahtimaksu sekä 

astiavuokrat. Kustannustarkastelussa tarkasteltiin mustan jäteöljyn puhtauden ohella öljyis-

ten vesien ja emulsioiden lajittelun tehostamisen vaikutuksia kustannuksiin. Mustan jäteöl-

jyn vesipitoisuus oli merkittävämmässä roolissa kustannusten kannalta, mutta jos öljyisiä 
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vesiä muodostuu paljon, on kannattavaa yrittää saada mahdollisuuksien mukaan suurempi 

osa siitä lajiteltua mustaksi jäteöljyksi. 

 

Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän vähentämisessä tulee olemaan merkittävässä roolis-

sa lajittelun saaminen mahdollisimman toimivaksi. Koulutusta on lisättävä ja kohdistettava 

tarpeen mukaan sekä saatava työntekijät ymmärtämään oikeanlaisen lajittelun merkitys 

jätehuoltoketjussa. Lajittelun tulisi myös olla vaivattomasti toteutettavissa, jotta se toimisi 

optimaalisesti. On myös osattava paremmin ennakoida jätteiden syntymistä etenkin vuosi-

huoltojen aikaan, jotta soveltuvat jäteastiat osataan varata ajoissa sopiville paikoille. 

 

Laskettujen laskemien perusteella ympäristön kannalta Loviisan voimalaitoksella syntyvä 

sekajäte kannattaisi viedä kaatopaikan sijaan poltettavaksi. Myös POLKU -hankkeen tu-

lokset tukevat tätä tulosta. Hankkeessa toteutettujen elinkaaritarkastelujen perusteella kaa-

topaikkasijoittaminen on sekä ympäristön että yhteiskunnalle koituvien nettokustannusten 

kannalta haitallisin vaihtoehto.  

 

Vaikuttaisikin siltä, ettei useinkaan ole realistista odottaa kustannussäästöjen aikaansaa-

mista jätehuoltoa kehittämällä. Pikemminkin jätehuollon jatkuva parantaminen lisää toi-

minnan kustannuksia. Jätehuoltoa kehitettäessä on useimmiten valittava painotetaanko 

ympäristö- vai kustannusarvoja. 

 

Taulukkoon 12 on koottu toimenpide-ehdotuksia Loviisan voimalaitoksen konventionaali-

sen jätehuollon kehittämiseksi.  
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Taulukko 12. Toimenpide-ehdotukset konventionaalisen jätehuollon kehittämiseksi Loviisan voimalaitok-
sella. 
Jätehuollon osa-alue Toimenpide-ehdotus 
Lajittelu - astioiden merkinnät ja sijoittelu tulisi tarkastaa mahdolli-

suuksien mukaan yhdessä työntekijöiden kanssa 
o jäteastioiden värikoodien hyödyntäminen 
o turbiinisalin jäteastioiden merkinnät mahdollisuuksi-

en mukaan myös englanniksi ja venäjäksi 
- muutama keskitetty lajittelupiste, joiden ulkoasuun pa-

nostettaisiin 
o täyssuolanpoistolaitoksen ulkopuolella, materiaali-

käytävällä ja varastolla 
o jätejaekyltit, ohjeet mitä astioihin saa ja EI saa laittaa 
o astioilla vakiopaikat 

- jätekortit ongelmajätteiden lajittelun avuksi 
- mustan jäteöljyn lajittelun kehittäminen 
- tyhjät aerosolipullot ongelmajätekeräykseen 
- havainnointikierrokset lajittelun toimivuuden tarkkailuun 

Ohjeistus - lajittelupistekartan ulkoasun muuttaminen käyttäjäystä-
vällisemmäksi 
o lajittelupisteiden numerointi ja nimeäminen 
o jätejakeille väri- ja nimilyhennekoodit, jotka merki-

tään karttaan 
o kartan yhteyteen jätejaeohjeistus ja erityiset huomiot 

- lajittelupistekartan ja -ohjeen sijoittaminen ilmoitustau-
luille 

- keräyspisteellä olevat lajitteluohjeet selkeämmiksi  
- kaikille jaetaan taskukokoinen lajitteluopas 

Tiedotus ja neuvonta - Intranetin Ympäristö-osion tehokkaampi hyödyntäminen 
niin tiedotus- kuin opastusmielessäkin 

- alueellisten jätevastaavien käyttö 
Koulutus - kohdennettua koulutusta lajittelun kannalta haastavimpi-

en kohteiden työntekijöille 
- eri koulutuksiin mukaan yleisimpiä lajittelun ongelmati-

lanteita ja neuvoja niiden ratkaisemiseksi 
Kaatopaikkajätteen määrän 
vähentäminen 

- selvitetään mahdollisuudet viedä sekajäte poltettavaksi 

Kirjanpito - Ympäristöministeriön päätöksen 1129/01 mukaisten jät-
teen tunnusnumeroiden hyödyntämisen lisääminen ja 
kehittäminen kirjanpidossa 

- laaditaan Excel-taulukko, johon kirjataan jätteitä koske-
vat keskeiset tiedot 
o esim. jätemäärät, jätejakeiden tunnusnumerot, hyöty-

käyttö- ja loppusijoituskohteet, vastaanottajat 
o jätehuollon parissa voimalaitoksella toimivat pääse-

vät tiedostoon käsiksi 
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY VUONNA 2009 SUOMESSA, 1 000 TONNIA 

VUODESSA 

Käsittelytapa 
  Käsittely 

yhteensä Aineskäyttö Energiakäyttö Muu 
poltto Kaatopaikka

Kemialliset jätteet 797 130 107 177 383 

- josta vaarallista jätettä 206 82 15 86 23 

Metallijätteet 1 195 1 192 0 0 3 

Lasijätteet 38 37 0 0 1 

Paperi ja pahvijätteet 724 544 151 18 11 

Muovi ja kumijätteet 74 39 15 19 1 

Puujätteet 8 886 2 310 6 540 22 14 

- josta vaarallista jätettä 3 0 3 0 0 

Romuajoneuvot 100 81 0 0 19 

- josta vaarallista jätettä 50 50 0 0 0 

Sähkö- ja elektroniikka-
romu 47 42 0 1 4 

- josta vaarallista jätettä 1 0 0 1 0 

Eläin- ja kasvijätteet 842 599 46 148 49 

Kotitalous ja muut seka-
laiset jätteet 2 188 162 493 125 1 408 

- josta vaarallista jätettä 56 0 0 11 45 

Lietteet 643 202 239 51 151 

- josta vaarallista jätettä 69 18 2 11 38 

Mineraalijätteet 68 963 19 264 113 20 49 566 

- josta vaarallista jätettä 718 60 30 19 609 

Muut jätteet 7 0 0 0 7 

- josta vaarallista jätettä 0 0 0 0 0 

Yhteensä 84 504 24 602 7 704 581 51 617 

- josta vaarallista jätettä 1 103 210 50 128 715 
 

Lähde: Jätetilasto 2009, Tilastokeskus 
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JÄTTEIDEN KERTYMÄT SEKTOREITTAIN JA JÄTELAJEITTAIN 

VUONNA 2009 SUOMESSA, 1 000 TONNIA VUODESSA 
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YRITYKSEN TOMINTAAN LIITTYVÄÄ YMPÄRISTÖ-

LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
 

Suomalainen lainsäädäntö 
 

Laki tai asetus Järjestysnumero 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 
Jätelaki 1072/1993 
Jäteasetus 1390/1993 
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät-
teiden luettelosta 

1129/2001 

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 
ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 

659/1996 

  
Jätteen käsittely ja hyödyntäminen  
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-
tamisessa 

591/2006 

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 362/2003 
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997 
  
Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset  
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 422/2008 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 379/2008 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/2004 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 

853/2004 

Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta 1071/1989 
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poista-
misesta sekä PCB-jätteen käsittelystä 

711/1998 

Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista 262/1998 
Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristois-
ta ja akuista 

105/1995 

Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 101/1997 
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 295/1997 
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämi-
sestä 

883/1998 

Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä 962/1997 
  
Muut säädökset  
Jäteverolaki 495/1996 
Laki öljyjätemaksusta 894/1986 
 

(Lähde: Ympäristöministeriö 2011) 
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Euroopan unionin lainsäädäntö 

 
Direktiivi tai asetus Järjestysnumero 
Jätedirektiivi 2008/98/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (IPPC-
direktiivi) 

2008/1/EY 

Jätteenpolttodirektiivi 2000/76/EY 
Kaatopaikkadirektiivi 1999/31/EY 
Ongelmajätedirektiivi 1991/689/ETY 
Jätteensiirtoasetus 2006/1013/EY 
WEEE-direktiivi 2002/96/EY 
RoHS-direktiivi 2002/95/EY 
Jäteöljydirektiivi 75/439/ETY 
Paristodirektiivi 2006/66/EY 
Jätetilastoasetus 2002/2150/EY 
Pakkausjätedirektiivi 1994/62/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (Ympäris-
tövastuudirektiivi) 

2004/35/EY 

 

Kemikaalilainsäädäntö 

 
Direktiivi tai asetus Järjestysnumero 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröin-
nistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH) 

2006/1907/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luoki-
tuksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus) 

2008/1272/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus pysyvistä orgaanisista yh-
disteistä 

2004/850/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vaarallisten kemikaalien 
viennistä ja tuonnista 

2008/689/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus pesuaineista 2004/648/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus otsonikerrosta heikentävis-
tä aineista 

2000/2037/EY 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä fluoratuista kasvi-
huonekaasuista 

2006/842/EY 

  
Kansallinen lainsäädäntö  
Kemikaalilaki 744/1989 
Kemikaaliasetus 675/1993 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 
Jätelaki 1072/1993 
Jäteasetus 1390/1993 
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Terveydensuojelulaki 763/1994 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudes-
ta, ns. kemikaaliturvallisuuslaki 

390/2005 

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoin-
nista 

59/1999 

  
Valtioneuvoston asetukset ja päätökset  
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toi-
minnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdistei-
den päästöjen rajoittamisesta 

435/2001 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista 

1022/2006 

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006 
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista 262/1998 
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poista-
misesta ja PCB-jätteen käsittelystä 

711/1998 

Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristois-
ta ja akuista 

105/1995 

  
Ministeriöiden asetukset ja päätökset  
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät-
teiden luettelosta 

1129/2001 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen 
toimittamisesta 

553/2008 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisiksi luokiteltujen kemi-
kaalien määrätietojen toimittamisesta 

1233/2000 

 
(Lähde: Ympäristöministeriö 2010c.) 
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PUHTAAN PUOLEN JÄTEHUOLTOKYSELY, KEVÄT 2011 

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa Loviisan voimalaitoksella työskentelevi-

en mielipiteitä voimalaitoksen PUHTAAN PUOLEN jätehuollon toimivuudesta 

aiheesta tehtävään diplomityöhön liittyen. Kyselyssä on esitetty väittämiä tai ky-

symyksiä, joista suurinta osaa arvioidaan asteikolla 1 (eri mieltä), 2 (jokseenkin 

eri mieltä), 3 (en osaa sanoa), 4 (jokseenkin samaa mieltä) ja 5 (samaa mieltä). 

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Palauta vastauksesi Nina Kuittiselle 20.5 

mennessä voimalaitoksen sisäisessä postissa tai sähköpostitse osoitteeseen ni-

na.kuittinen@fortum.com. (Jos vastaat sähköpostilla, maalaa värillä vastausruu-

tu!) 
               1        2       3         4       5   

1.   Lajittelen kotona syntyvistä jätteistä erikseen ainakin 

       -  biojätteet                                

 -  paperin                                

 -  kartongin/pahvin                               

2.   Jätteiden oikeanlainen lajittelu on minulle tärkeää.                              

3.   En lajittele tai lajittelen huolimattomammin, jos joudun 

      näkemään sen eteen mielestäni liikaa vaivaa.                              

4.   Jätehuolto voimalaitoksella toimii mielestäni normaali- 

      käytön aikana hyvin.                                 

5.   Jätehuolto voimalaitoksella toimii mielestäni vuosihuollon  

      aikana hyvin.                                

6.   Jäteastioiden määrä on mielestäni riittävä 

 -  tuotantotiloissa (esim. turbiinisali, hitsaushalli jne)                             

 -  toimistotiloissa                               

7.   Jäteastioiden sijoittelu on mielestäni toimivaa 

 -  tuotantotiloissa (esim. turbiinisali, hitsaushalli jne)                             

 -  toimistotiloissa                               

8.   Näen omat vaikutusmahdollisuuteni jätehuollon  

      toimintaan ja kehittämiseen hyvinä.                               

9.   Tieto jätehuollon vastuuhenkilöistä on mielestäni helposti  

      saatavilla.                                
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     1        2       3         4       5   

10.  Tieto jätteenkeräyspisteiden sijainnista on helposti saatavilla.                              

11.  Jätehuoltoon liittyvä ohjeistus on mielestäni tarpeeksi  

       selkeää ja helposti saatavilla.                               

12.  Jäte- ja ympäristökoulutuksen tulisi mielestäni olla  

       enemmän tehtäväkohtaista.                               

13.  Jäte- ja ympäristökoulutusta tulisi olla enemmän.                              

 

14.  Ilmoitan jätehuoltoon liittyvistä ongelmista mieluiten suoraan esimiehelleni / havaintoil-

moituksella / ottamalla yhteyttä voimalaitoksen ympäristöteknikkoon tai -vastaavaan / kaikilla 

edellä mainituilla tavoilla/muulla tavoin? (Alleviivaa sopivin vaihtoehto.) 

 -  Jos vastasit "muulla tavoin", kerro miten: 

 _________________________________________________________________ 

 

15.  Työskentelen pääasiassa  toimistotiloissa  tuotantotiloissa  valvonta-alueella 

 

16. Jätehuollon kehitysehdotuksia?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 
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JÄTEHUOLTOKYSELYN TULOKSET 
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JÄTEHUOLTOKYSELY BENCHMARKING -

TUOTANTOLAITOKSILLE 
1. Lajittelu 

- Millainen lajitteluohjeistus jätepisteillä/-astioissa on? 

- astioissa on esim. pelkät jätejaetarrat ja/tai lisäksi listat siitä, mi

 tä astiaan saa laittaa, erilliset kyltit (itse tehtyjä, muualta tilattu

 ja?), muuta? 

- onko jäteastioissa/-pisteissä ohjeistusta suomen lisäksi muilla 

 kielillä? 

- Millainen opastus jätepisteille on? 

- esim. karttoja huone-/tuotantotiloissa, ilmoitustauluilla ja/tai 

 erillinen jätehuolto-ohje, josta löytyy sijaintitiedot 

- Onko toimipisteellänne käytössä lisäksi erillinen, tarkempi jätehuolto-ohje? 

- Vaikuttaako lajittelu toimivan käytännössä? Erityisiä ongelmakohtia? 

 

2. Ongelmajätteet 

- Onko ilmennyt ongelmia ongelmajätepakkausten merkitsemisessä? 

- Onko työntekijöitä perehdytetty erikseen ongelmajätteiden käsittelyyn ja la-

jitteluun? 

- pelkkä työhöntuloperehdytys, lisäkoulutus/kertaava koulutus sil

 loin tällöin, muuten? 

 

3. Koulutus, tempaukset ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 

- Koulutetaanko henkilöstöä jätehuoltoon liittyvissä asioissa kertaluontoises-

ti/kerran vuodessa/useammin/ei lainkaan? 

- Käyvätkö oma henkilöstö ja ulkopuoliset samat jätteisiin/ympäristöasioihin 

liittyvät koulutukset vai onko eri ryhmien välillä eroja? 

- Järjestetäänkö toimipisteellänne jätehuoltoon liittyviä tempauksia tai tietois-

kuja?  

- Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on vaikuttaa lajittelu- yms. asioihin? 

- ”Havaintoilmoituksin” kootusti, esimiehelle ilmoittamalla, suo

 raan jätehuollosta vastaavalle henkilölle vai jotenkin muuten?  

- Tuleeko työntekijöiltä ylipäätään jätehuoltoon liittyviä ilmoituk

 sia? 
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SUOMENOJAN VOIMALAITOKSEN ONGELMAJÄTTEIDEN 

LAJITTELUKARTTA JA -OHJE 
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