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1 JOHDANTO
Paras jäte on syntymätön jäte. Tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa jätteiden synty on kuitenkin väistämätöntä. Käytöstä poistetun ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa käyttökelvotonta.
Asiantuntevan jätehuollon avulla syntyvien jätteiden määrä pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi ja lajittelulla jätteitä voidaan hyödyntää yhä uudestaan. Järkevä jätehuolto on siis aina myös taloudellista.
Oulun kaupungin ympäristövirasto tekee vuosittain ympäristökartoituksia ja seurantaa
muun muassa eri toimialojen ympäristöasioiden hoidosta ja jätehuollosta. Oulun kaupungin jätekatsauksessa vuosilta 1999-2000 on hahmoteltu yleiskuva koko kaupungin jätehuollon tilasta erityisesti yhdyskuntajätteiden osalta. Jätteen kokonaismäärä on kasvanut
jatkuvasti, mutta vastavuoroisesti myös jätteiden hyödyntämistä on lisätty. Hyödynnettyjen
jätteiden osuus yhdyskuntajätteistä oli vuonna 1990 16 %, kun vuonna 1995 se oli 22 % ja
vuonna 2000 jo 33 %.
Vuoden 2003 elo-syyskuussa tarkastelun kohteena oli suurtalouskeittiöiden jätehuolto.
Kartoituksen tarkoituksena oli saada tietoa Oulun alueen suurtalouskeittiöiden, kuten ravintoloiden, oppilaitos-, koulu- ja jakelukeittiöiden, henkilökuntaruokaloiden sekä keskuskeittiöiden ympäristöasioista. Selvityksessä huomiota pyrittiin kiinnittämään erityisesti ruoanvalmistuksessa syntyvien jätteiden määrään ja lajitteluun, jätepisteiden siisteyteen ja
toimivuuteen sekä yleisesti jätehuollon organisointiin. Lisäksi tarkoituksena oli ohjeistaa
ravintoloitsijaa kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöasioiden hoitoon ja lisätä henkilökunnan ympäristötietoutta. Ympäristökartoituksen yhteenveto ja suurtalouskeittiöiden
ympäristönsuojeluohje (liite 1) toimitettiin kaikille kartoituksessa mukana olleille ravintoloille/keittiöille. Jokaiselle tarkastuskäynnin kohteelle laadittiin ja lähetettiin oma muistio.
Suurtalouskeittiöiden jätehuoltoselvityksen toteutuksesta ja raportoinnista vastasi ympäristöviraston harjoittelija, fil. yo Minna Hagman. Työtä on ohjannut ja raportin sisällön tarkastanut ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti.

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) astui voimaan 1.3.2000. Se toimii pilaantumisen torjunnan yleislakina, jota voidaan soveltaa kaikkien pilaantumista aiheuttavien päästöjen ehkäisyyn. Jätelain (1072/1993) perusperiaatteiden eli varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen,
ennakoimisen ja parhaan käytännön tekniikan periaatteen sekä aiheuttamisperiaatteen
avulla pyritään huolehtimaan siitä, että ympäristön pilaantumista tai terveyshaittoja aiheuttavaa jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätelain kestävän kehityksen tavoitteet ovatkin
jätteiden synnyn ehkäiseminen, jätteiden hyötykäyttö ja kierrättäminen, uusiomateriaalien
suosiminen ja kertakäyttöisten välttäminen sekä ympäristölle ja terveydelle turvalliset jätehuoltojärjestelyt.

4
Jätelain 17 §:n nojalla annetut Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset tulivat voimaan
1 .5.2000. Suurtalouskeittiöiden kiinteistöllä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi
erilliset keräysvälineet jätteille seuraavasti:
• keräyskelpoinen paperi,
• biojäte,
• pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
• puu, mikäli sitä syntyy yli 20kg/viikko,
• lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
• metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kg/vuosi.
Jätehuoltomääräysten mukaan myös ongelmajätteiden ja rasvanerotuskaivon jätelietteiden
keräyksestä ja tyhjennyksestä on huolehdittava asianmukaisesti. Jätteiden haltijan on pidettävä ongelmajätteiden määrästä ja laadusta sekä öljynerotuskaivon jätteiden tyhjentämisajoista ja toimituspaikoista kirjaa.
Jätehuoltomääräykset velvoittavat myös huolehtimaan keräysvälineiden tyhjentämisestä
tarpeeksi usein, pitämään keräysvälineet asianmukaisessa kunnossa ja asettamaan jätteiden lajitteluohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville.

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS
Suurtalouskeittiöiden jätehuoltokartoitus toteutettiin elo-syyskuussa 2003. Kartoitukseen
valittiin satunnaisesti 69 Oulun alueen suurtalouskeittiötä. Otantaan pyrittiin saamaan
mahdollisimman suuria, mutta muuten erilaisia ja eri yritysten omistamia keittiöitä ja ravintoloita. Tarkastettavat keittiöt vaihtelivat koulu- ja oppilaitoskeittiöistä vanhainkoteihin ja
hotellien ravintoloista työpaikkaruokaloihin.
Selvitys toteutettiin kyselykaavakkeen avulla (liite 2). Valituista keittiöistä 50:een kyselylomake lähetettiin kirjallisena ja asianomaista ravintolaa/ruokalaa/keittiötä pyydettiin vastaamaan siihen puolentoista viikon kuluessa. Loppuihin 19 suurtalouskeittiöön yhteyttä
otettiin puhelimitse ja tehtiin tarkastuskäynti paikan päällä. Tarkastuskäynnillä keittiön
edustajaa haastateltiin samaa kyselykaavaketta apuna käyttäen ja tarkastettiin, miten jätteiden lajittelu ja jätepisteet toimivat käytännössä.
Kyselyllä selvitettiin suurtalouskeittiön tyyppi ja koko sekä se, mitä jätteitä toimipaikassa
lajiteIlaan. Tarkoituksena oli kartoittaa muun muassa syntyvien jätteiden määriä ja lajittelua
sekä tarkastaa jätepisteiden puhtaana pitoon liittyviä asioita. Lisäksi ympäristötarkastuksessa kiinnitettiin huomiota energian ja veden kulutustottumuksiin, työtapoihin, hankintoihin ja yleensä keittiön ympäristöasioiden hallintaan sekä henkilökunnan ympäristötietoisuuteen. Haastattelun yhteydessä haastateltaville annettiin tietoa ympäristönsuojeluasioista.
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4 YMPÄRISTÖKARTOITUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA
4.1 Yleiskuvaus
Kirjallisia kyselyitä palautettiin 16/50 eli vastausprosentti oli 32 %. Tarkastuskäynti tehtiin
paikan päällä 19 keittiössä. Näin ollen tulosten tarkastelussa on mukana yhteensä 35
suurtalouskeittiöitä.
Kartoituksessa mukana olleista suurtalouskeittiöistä suurin osa oli henkilökuntaruokaloita
(21) ja/tai koulu- tai oppilaitoskeittiötä (10). Selvityksessä oli mukana myös julkisia ravintoloita (4) ja muita laitoskeittiötä, kuten sairaaloita (2). Keittiöistä 9 toimi keskuskeittiöinä,
joista ruokaa jaettiin myös talon ulkopuolelle. Ruokailupaikkojen lukumäärä vaihteli paristakymmenestä aina yli viiteen sataan. Ruoka-annoksia tehtiin päivittäin 30 annoksesta alkaen, enimmillään jopa yli 3000. Ruokailupaikkoja oli keskimäärin 200 ja päivittäin valmistettavien annoksien keskiarvo oli noin 700.
4.2 Jätteiden lajittelu
Hyötyjätteet
Hyötyjätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen joko sellaisenaan tai
jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Suurtalouskeittiössä syntyvää hyötyjätettä ovat paperi, pahvi, muovi, puu, metalli,
lasi ja biojäte.
Kartoituksessa mukana olleissa suurtalouskeittiöissä parhaiten lajiteltu materiaali oli pahvi,
jolle löytyi oma keräyspisteensä lähes jokaisesta keittiöstä (kuva 1). Pahvijätettä keittiöissä
syntyi noin yksi tai kaksi rullakkoa viikossa ja tyhjennys tapahtui yleensä kerran viikossa.
Toiseksi parhaiten lajiteltu hyötyjäte oli paperi, jonka lajittelusta huolehti lähes kaksi kolmesta kartoituksessa mukana olleista suurtalouskeittiöistä (kuva 2). Kuitenkin vielä yllättävän monissa paikoissa paperin lajittelua ei hoidettu, vaikka kiinteistöllä oli jo oma paperinkeräysastiansa ja jätehuoltomääräyksissä on erillinen paperinlajitteluvelvoite. Keittiöt vetosivat usein siihen, että paperijätteen vähäisen määrän vuoksi paperijätteen lajittelu on turhaa tai vaatii liikaa vaivaa.

3%

9 lajiteIlaan

o lajiteIlaan

• ei lajitella

• ei lajitella
43%

97%

Kuva 1 Pahvin lajittelu

Kuva 2. Paperin lajittelu

Muovi ja metalli laitettiin useimmiten sekajätteeseen ja vain joka seitsemännessä keittiössä oli niille omat erilliset keräysastiansa (kuva 3 ja kuva 4). Lisäksi neljässä keittiössä
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muovi kerättiin energiajakeeseen. Osittain lajittelulla tarkoitetaan sitä, että elintarvikkeiden
pakkauksissa käytetyt muoviastiat ja peltipurkit otetaan hyötykäyttöön antaen ne esimerkiksi marjastajille ja maalareille.
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Kuva 3. Muovin lajittelu

Kuva 4. Metallin lajittelu

Puuta keittiöillä syntyi sen verran vähän, että sen lajittelu oli hyvin tapauskohtaista eikä
suurin osa keittiöistä ollut kiinnittänyt sen keräämiseen mitään huomiota (kuva 5). Neljä
keittiötä keräsi sen energiajakeeseen ja toiset neljä keittiötä kertoivat lajittelevansa esimerkiksi puulavat omaan kasaansa jätekatokseen. Puiden poistoimitus tapahtui satunnaisesti tilanteesta riippuen ja usein käytöstä poistetut puulaatikot yms. annettiin keittiön henkilökunnan omaan käyttöön esimerkiksi saunapuiksi.

Myös palautuspullojärjestelmän ulkopuolisen lasin laittaminen sekajätteeseen oli ennemminkin sääntö kuin poikkeus, mutta sen lajittelu oli kuitenkin yleisempää kuin muovin tai
metallin lajittelu. Erillinen lasinkeräysastia löytyi kahdeksalta keittiöItä ja kahdessa paikassa käytetyt lasipurkit pestiin käytettäväksi uudelleen (kuva 6). PalautuspuIlot ja -tölkit päätyivät sujuvasti lähes aina takaisin toimittajilleen tai ne vietiin pienempinä erinä kauppojen
pullonpalautusautomaatteihin.
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Kuva 5. Puun lajittelu

Kuva 6. Lasin lajittelu

Myös hyötyjätteeksi lukeutuva biojäte on eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. Sen lajittelu ja erikseen kerääminen oli opittu jo lähes täydellisesti. Vain yhdessä tarkastuskäynnin kohteessa ja kahdessa kyselyn vastanneessa keittiössä biojätteen
keräystä ei oltu hoidettu asianmukaisesti, vaan se laitettiin muun talousjätteen mukana

\
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sekajätteeseen (kuva 7). Vuonna 1997 ympäristöviraston tekemässä selvityksessä 16 ravintolaa 20:stä (80 %) toteutti biojätteen erilliskeräyksen. Nyt vastaava tulos oli 31 35:stä
(88 %). 35:stä keittiöstä 12:lIa oli biojätteelle oma kylmätila, joka pitää biojäteastiat siisteinä ja hygieenisinä.
D lajiteIlaan
• ei lajitella
Dei tietoa

Kuva 7. Biojätteen keräys
Sekajätettä syntyi kaikissa keittiöissä ja sen määrä oli jätemääristä suurin.
Ongelmajätteiden keräys oli lähes poikkeuksetta kiinteistöhuollon tehtävä, joten keittiöissä
ei tiedetty tarkemmin niiden toimituspaikoista tms. Ongelmajätteet menivät kuitenkin pääsääntöisesti huoltomiesten mukana ongelmajätekeräykseen.
Uppopaistorasvaa käytti säännöllisesti vain 8 ravintolaa (kuva 8). Niissä paikoissa missä
rasvakeitin oli usein käytössä, myös jäteöljyn kerääminen ja tyhjentäminen toimi kolmella
neljästä hyvin. Kouluissa ja henkilöstöruokaloissa uppopaistamista käytetään yleensä vain
vappuna ja harvoin syntyvä munkkirasva laitettiin näissä paikoissa useimmiten sekajätteeseen.
Suurtalouskeittiöissä ei yleensä ollut tietoa rasvanerotuskaivosta. Suurin osa haastatelluista (noin 9/19) epäili ettei kiinteistöllä ole tai ei tarvita rasvanerotuskaivoa. Kiinteistönhoitajalta puhelimitse saatujen tietojen perusteella jokaisessa tarkastuskohteessa kuitenkin oli
rasvanerotuskaivo kuten pitikin. Kyselyyn kirjallisesti vastanneista vain kolme kertoi kiinteistöllä olevan rasvanerotuskaivo. Loput 13 eivät joko tienneet, mistä on kysymys tai sitten keittiöillä ei ollut rasvanerotuskaivoa.

El kerätään erikseen
• ei kerätä erikseen
(sekajätteeseen)
Dei tietoa
lill uppopaistorasvaa ei synny

Kuva 8. Uppopaistorasvan keräys
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4.3 Keräysvälineet

Biojäte kerättiin yleensä 240 litran ruskeaan biojäteastiaan (1-3 kpl), jotka tyhjennettiin
noin kerran viikossa. Pahvi kerättiin rullakoihin (1-3 kpl), jotka tyhjennettiin 1-2 kertaa viikossa. Sekajätteelle oli varattu joko 600 litran jäteastioita tai iso vaihtolava. Jätepuristin oli
käytössä kahdessa paikassa. Paperille oli pääsääntöisesti yksi 600 litran astia. Moloksyväkeräysmenetelmä otettu hiljattain käyttöön muutamissa keittiöissä.
Erillinen jätehuone jätteiden keräykseen oli yhdeksässä keittiössä (26 %) ja jätekatos seitsemässä (20 %). Muut keittiöt ilmoittivat, että jätteiden keräysvälineet oli suojattu ainakin
aitauksella tms. Erillinen kylmätila biojätteen keräykseen oli 12 keittiöllä (34 %).
Laiittelun onnistuminen ja astioiden siisteys
Tarkastuskäynneillä havaittiin jätepisteiden siisteydessä suuria eroja sekä osin puutteita.
Toisilla jätehuone oli puhdas ja tilava, muutamilla (3 keittiötä) jätetila oli epäsiisti ja toimi
samalla esim. varastona. Lajitellut jätejakeet olivat yleensä ottaen puhtaita eli lajittelu oli
onnistunutta. Viidellä keittiöllä havaittiin huomauttamista lajittelun tarkkuudessa.
Astioiden siisteys ja puhtaus vaihteli runsaasti. Osa keittiöistä huolehti itse astioiden puhtaudesta, osa ei tiennyt astioiden pesusta. Biojäteastian siisteys riippui pitkälti astian pesujen tiheydestä, tyhjennyskerroista ja siitä, käytettiinkö biojätepussia. Osa erityisesti biojäteastioista (6) oli epäsiistejä.
Jätehuollon aiheuttamat haitat (haju, haittaeläimet, roskaantuminen)
JätehuoIlosta ei ollut keittiöiden henkilökunnan mukaan aiheutunut suurempia haittoja. Hajuhaitat olivat kiusanneet lähinnä lämpimillä ilmoilla. Epäsiisteyttä esiintyi aina silloin tällöin. Haittaeläimiä (lähinnä lintuja) ei ollut esiintynyt kuin muutamissa paikoissa.
Jätekirjanpito ja vastuuhenkilöt
Syntyvien jätteiden määristä, laadusta tai toimituspaikoista ei pidetty kirjanpitoa, lukuun
ottamatta Oulun Aterian keittiössä tehtävää biojätteen seurantaa. Missään ei ollut nimetty
varsinaista vastuuhenkilöä, joka huolehtisi jätteiden keräilystä ja toimittamisesta eteenpäin.
Käytännössä jätehuolto oli jo rutiinia ja ongelmien ilmetessä esimies ilmoitti asiasta eteenpäin ja etsi apua.

4.4 Kulutus ja hankinnat

Energian ja veden kulutus
Suurtalouskeittiöissä ei yleensä seurattu energian tai veden kulutusta. Tiedot kulutuksesta
olisivat löytyneet lähinnä kiinteistöhuollosta / kiinteistön omistajalta. Laitevalinnoissa ei ole
myöskään kiinnitetty kovin paljoa huomiota ekologisuuteen, mutta useissa paikoissa uusien laitteiden katsottiin olevan energian ja veden kulutuksen osalta huomattavasti vanhoja
parempia. Osa suurtalouskeittiöiden työntekijöistä ei osannut sanoa oliko työtavoissa pyritty ekologisuuteen. Osa ymmärsi asian "maalaisjärjen" avulla eli esimerkiksi veden ei anneta juosta turhaan, uunia ei pidetä turhaan päällä, uunin ovia ei auota turhaan, patojen pesussa pyritään käyttämään vähän vettä.
Muut hankinnat
Moni suurtalouskeittiö sanoi suosivansa kotimaista ja lähiruokaa, esim. perunat ja muut
kasvikset ja marjat hankittiin lähiseudulta. Luomuruokaa ei käytetty missään. Pakkauksina
käytettiin useimmiten mahdollisimman suuria laitospakkauksia. Kierrätettäviä pakkauksia
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olivat mm. leipomoiden yms. pakkauslaatikot ja perunaämpärit. Pahvista pakkausjätettä
syntyi paljon, mutta pahvi toimitettiin hyötykäyttöön.

4.5 Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus

Tietoisuus ympäristöjärjestelmistä ja johdon allekirjoittamasta ympäristöpolitiikasta oli
suurtalouskeittiöiden henkilöstön keskuudessa harvinaista. Vaikka suurempiin ketjuihin
kuuluvilla keittiöillä olikin koko yrityksen toimintaa koskeva ympäristöohjelma, tieto siitä oli
harvoin saavuttanut keittiön henkilökuntaa. Kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden hoitoon ei
ollut juuri kenelläkään. Tavoitteita esim. jätemäärien vähentämiseksi oli vain muutamalla
toimipaikalla. Henkilöstöä ei yleensä ollut koulutettu/tiedotettu erityisesti ympäristöasioissa.
Hygieniapassin suorittamiseen tai omavalvontasuunnitelman laadintaan liittyen oli käsitelty
jonkin verran myös ympäristö-, lähinnä jätehuoltoasioita. Uusille työntekijöille keittiön toimintatavat esimerkiksi lajittelussa opastettiin työhön perehdyttämisen yhteydessä.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET
Selvityksessä mukana olleiden suurtalouskeittiöiden ruokailutilat olivat yleensä ottaen siistejä ja viihtyisiä. Jätteet eivät olleet ravintolan tai keittiön yleisissä tiloissa esillä mitenkään
häiritsevästi. Keittiön puolella jätteiden lajittelulIe oli pääsääntöisesti toimivat astiaratkaisut
ja jätepisteet sijaitsivat sopivalla etäisyydellä keittiöstä, ruokareiteistä ja muista kulkuväylistä.
Suurimmassa osassa keittiöitä jätteiden lajittelu oli hoidettu pääsääntöisesti nykyisiä jätehuoltomääräyksiä noudattaen ja jätteiden keräys tapahtui siististi ja huolellisesti. Pahvin ja
biojätteen keräys oli järjestetty lähes kaikissa kartoituksessa mukana olleissa keittiöissä.
Osa lajitteluvelvoitteista oli kuitenkin toteuttamatta. Paperin, lasin ja metallin keräyksen
osalta ilmeni eniten puutteita. Huomautettavaa oli myös jätepisteiden ja -astioiden siisteydessä ja kunnossapidossa.
Muiden ympäristöasioiden hoitoon ei kiinnitetty niin paljon huomiota. Energian ja veden
kulutusta ei seurattu eikä suoranaisesti pyritty vähentämään. Myöskään hankinnoissa ei
juurikaan kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin. Tosin osana normaalitoimintaa pyrittiin
energiaa ja vettä säästäviin työtapoihin ja hankinnoissa käytettiin esimerkiksi suuria pakkauskokoja ja tavaratoimituksissa erilaisia kierrätettäviä laatikoita ja astioita.
Kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden hoitoon ei yleensä ollut eikä vastuuhenkilöitä oltu varsinaisesti nimetty. Ongelmana olikin toisinaan kuka vastaa esimerkiksi jätepisteen kunnossapidosta ja siisteydestä ja yhteydenpidosta jätefirmoihin. Omia ympäristöasioita ei myöskään seurattu eikä jätemääristä, rasvanerotuskaivoista jne. pidetty kirjaa.
Keittiönhenkilökunnalla ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa ympäristöasioista. Omankaan
yrityksen ympäristötavoitteet eivät olleet tavoittaneet keittiöhenkilökuntaa. Kartoituksen
yhteydessä keittiöille jaettiin ympäristöviraston laatima ohje "Jätehuoltotietoa suurtalouskeittiöön".
Kaikista tarkastuskäynneistä laadittiin tarkastuspöytäkirjat, joissa keittiöitä kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Mikäli bio-,
paperi- tai pahvijätettä ei lajiteltu, kehotettiin lajittelu aloittamaan. Mikäli metalli- tai lasijä-
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tettä ei lajiteltu, kehotettiin arvioimaan syntyvän jätteen määrä ja aloittamaan lajittelu. Rasvanerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjennyksistä kehotettiin jatkossa pitämään kirjaa. Lisäksi keittiöitä kehotettiin kiinnittämään huomiota jäteastioiden ja keräyspaikkojen siisteyteen, lajiteltujen jakeiden puhtauteen sekä uppopaistorasvan ja keräyskartongin lajitteluun.

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

2003

JÄTEHUOLTOTIETOA
•• ••
SUURTALOUSKEITTIOON
Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antanut kunnalliset jätehuoltomääräykset jätelain 17 §:n nojalla. Määräykset tulivat voimaan 1.5.2000. Tähän lehtiseen on koottu keskeiset suurtalouskeittiöitä koskevat määräykset sekä muuta jätehuoltotietoutta.

Jätteiden lajitteluvelvoite ja kuljetuksen järjestäminen
Nykyaikaisen jätehuollon keskeisenä tehtävänä on kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän
vähentäminen eli mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee ohjata hyötykäyttöön.
Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksissä edellytetään suurtalouskeittiöiltä kiinteistökohtaisen lajittelun ja erilliskeräyksen järjestämistä seuraaville jätejakeille:
- keräyskelpoinen paperi,
- biojäte,
- pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- puu, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko ja
- metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kg/vuosi.
Paperin ja biojätteen erilliskeräilyvelvoite koskee kaikkia toimipaikkoja, missä näitä jätteitä
syntyy. Pahvia syntyy erilliskeräystä edellyttävä minimimäärä useimmissa suurtalouskeittiöissä. Myös puun, lasin ja metallin osalta minimimäärät voivat täyttyä ainakin
suurimmissa keittiöissä. Ympäristötietoinen yrittäjä lajittelee ja ohjaa hyötykäyttöön
jätteensä, vaikka minimimäärät eivät ylittyisikään kaikilta osin. Erilliskeräys ei aiheuta
keittiölle juurikaan lisätöitä tai -kustannuksia, työtavat vain muuttuvat. Kierrätys kohentaa
keittiön tai ravintolan imagoa modernina, ympäristöstä huolehtivana yrityksenä.
Jätehuoltomääräysten mukaan yritykset voivat tehdä jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai
vastaanottopaikkoihin omatoimisesti. Kaikkien eri jätejakeiden kuljetukset voi tilata
haluamaitaan jätehuoltoyrittäjältä.
Oulun alueella toimivia jätehuoltoyrityksiä ovat mm. Haurun Jäteauto, p. 5542 555;
Kuljetusliike V-P Hiltunen, p. 0400682472, 5573263; Kempeleen Jätekuljetus Oy, p. 5620
310; Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5627412; Jätehuolto Matti Nuojua, p. 5568549, 0400681
606; Oulun Autokuljetus Oy, p. 3125 850; Lassila&Tikanoja Oyj, p. 010 636 162, SRKiinteistöhuolto Oy p. 5409 500, 0400 681 824.

Lajitteluohjeita
Biojäte

Eloperäinen jäte eli biojäte on pakkausmateriaalien lisäksi määrältään suurin keittiössä
erikseen kerättävä ja hyötykäyttöön kelpaava osa jätteestä. Kaatopaikan tiiviissä ja
hapettomissa oloissa eloperäinen jäte mädäntyy ja muodostaa ympäristölle haitallisia
kaatopaikkakaasuja. Biojäte vie myös aivan turhaan arvokasta kaatopaikkatilaa.
Biojätteen erilliskeräyksen onnistuminen edellyttää jätteen lajittelua sen syntypaikalla.
Biojäte kerätään ruskeisiin 140 tai 240 litran keräysastioihin. Jos biojätettä tulee paljon,
sen keräilyyn kannattaa hankkia esimerkiksi syväkeräyssäiliö tai viilennetty keräyskontti.
Paras paikka biojäteastioille on erillinen kylmäsäilytystila, mutta ne voi myös sijoittaa
kiinteistön jätetilaan. Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy tyhjentämään astiat.
Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonpaisteelta. Biojäteastioita ei saa pestä eikä
säilyttää sosiaalitiloissa eikä samoissa tiloissa, missä varastoidaan tai puretaan
elintarvikkeita.
Biojäteastiat voi suojata likaantumiselta paperisella tai muulla biohajoavalla säkillä.
Astioiden pesun voi tilata jätehuoltoyritykseltä tai astiat voi pestä itse, jos kiinteistöllä on
pesuun sopivat tilat erillään elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitiloista ja sosiaalitiloista.
Suurtalouskeittiössä astioiden puhtaus on erityisen tärkeää. Likaisista astioista voi
kulkeutua likaa elintarvikkeisiin esimerkiksi työntekijöiden käsissä. Likaiset astiat myös
vähentävät lajitteluintoa.
Lajittelu keittiössä tapahtuu tarkoitukseen varattuihin lajitteluastioihin kaikissa pisteissä,
missä biojätettä syntyy. Lajitteluastioiksi kelpaavat vaikkapa tyhjät elintarvikesangot.
Lajitteluastiat voi pestä päivän päätteeksi vaikkapa astianpesukoneessa. Muovisia,
uudelleen-käytettäviä tavarantoimittajien elintarvikelaatikoita ei saa käyttää biojätteiden
keruuseen, vaikka ne pestäisiinkin käytön jälkeen.
Muoviin pakatut tuotteet, kuten leivät, kurkut ym. on poistettava pakkauksistaan ennen
biojäteastiaan laittamista. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäisiä jätteitä. Märistä jätteistä
valutetaan ensin nesteet pois. Valutukseen käy esimerkiksi kaksi sisäkkäistä muoviastiaa,
joista ylemmän pohja on rei'itetty. Myös valmiita valutusastioita on saatavilla. Nesteet voi
rasvoja lukuun ottamatta kaataa viemäriin. Rasvat ja öljyt tulee toimittaa Ruskon
jätteenkäsittelyalueelle.
Oulussa biojäte kuljetetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, missä se kompostoidaan erillisessä kompostointilaitoksessa. Kompostoitava jäte viipyy kompostointirummussa noin viikon, jonka jälkeen jäte siirretään jälkikypsytyskentälle. Jälkikypsytys kestää vähintään
kolme kuukautta. Valmis kompostimulta käytetään viherrakentamisessa.
Lajitteluohjeiden noudattaminen on tärkeää, koska kompostimulta on laadultaan sitä
parempaa mitä vähemmän kompostiin kuulumattomia aineita biojäteastioihin on
kiinteistöillä laitettu.
Muovi

Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, kassit ja pussit. Muovi pitää
tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovinkeräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi eikä PVCmuovi, jota ovat mm. muovimatot, letkut ja viemäriputket. Puhdasta muovia otetaan vastaan
Ruskon jätteenkäsittelyalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalla syntyy

runsaasti polttokelpoista muovijätettä, voidaan se myös erilliskerätä ja toimittaa
energiajätteenä hyödynnettäväksi. Lisätietoja muovin energiahyötykäytöstä antavat
Lassila&Tikanoja Oyj, p. 010 636 162 ja Oulun Jätehuolto, p. 558 43961.
Paperi

Lähes kaikessa toiminnassa syntyy lehtiä ja mainoksia eli niin sanottua kotikeräyspaperia
sekä vaaleaa konttoripaperia. Jos iso osa syntyvästä paperijätteestä on vaaleaa
konttoripaperia, se on kannattavaa lajitella muusta paperista erilleen. Keräyspaperin eri
lajeista valmistetaan erilaisia lopputuotteita.
Paperinkeräysastia on hyvä sijoittaa kaikkiin tiloihin (esim. varastoihin) ja työhuoneisiin,
joissa keräyspaperia syntyy. Kun laatikoita on kaksi, toiseen kerätään lehdet ja mainokset,
toiseen vaalea konttoripaperi. Työhuoneiden laatikot tyhjennetään esim. käytävällä oleviin
suurempiin keräyssäiliöön, jotka joko vaihdetaan tyhjiin tai tyhjennetään pihalla olevaan
esim. 600 litran keräysastiaan. Paperia ottaa vastaan Oulussa Paperinkeräys Oy,
p.5562700.
Pahvi

Suurtalouskeittiöissä syntyy suhteellisen paljon pakkauspahvia. Jos pahvia syntyy vain
vähän, voi keräysvälineenä käyttää rullakkoa. Mikäli pahvia syntyy paljon pahvi kerätään
sisätiloissa rullakoihin, joista se kootaan puristimeen tai rullapaalaimeen.
Kerättävästä pahvista ei tarvitse poistaa teippejä, etikettejä ja hakasia. Keräyspahvi tulee
suojata sateelta sillä märkä tai likainen pahvi ei kelpaa hyödynnettäväksi. Kierrätetystä
aaltopahvista valmistetaan erilaisia kartonkeja, ennen kaikkea hylsykartonkia. Pahvia ottaa
vastaan Oulussa Paperinkeräys Oy, p.556 2700.
Keräyskartonki

Keittiöissä ja ravintoloissa syntyy runsaasti myös neste- ja kotelopakkauksia, kuten maito- ja
mehutölkkejä, kuivatavarapakkauksia ja voimapaperisia pusseja. Nämä pakkaukset eivät
sovellu aaltopahvikeräykseen, vaan ne lajiteIlaan keräyskartonkiastiaan. Keräyskartongista
valmistetaan hylsykartonkia. Keräyskartonkia ottaa vastaan Oulussa Paperinkeräys Oy,
p.5562700.
Puu

Mikäli puuta kertyy pakkauksista, trukkilavoista jne. tulee se kerätä erilleen sekajätteestä.
Puisia lavoja ja muita pakkauksia tulee kierrättää sellaisenaan; puupakkaus kestää
useamman kuin yhden käyttökerran. Todennäköisesti helpoin tapa kierrättää puhdasta
jätepuuta on antaa se henkilöstölle esimerkiksi saunapuuksi. Oulussa puhdasta
puutavaraa otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, p. 558 43970.
Maalattu tai kyllästetty puu tulee toimittaa kaatopaikalle sekajätteenä. Käsitelty puu ei
sovellu poltettavaksi eikä kierrätettäväksi.
Suurempia määriä puuta voi syntyä esim. rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä. Tiedot
alueella toimivista rakennusjätteen hyödyntäjistä, jotka ottavat muun rakennusjätteen lisäksi
vastaan myös puutavaraa, saa Oulun Jätehuollosta, p. 558 43960 tai ympäristövirastosta, p.
55846764.

Lasi

Keittiössä voi syntyä lasijätettä esimerkiksi erilaisista pakkauksista, kuten purkeista ja
pulloista. Keräykseen kelpaa sekä värillinen että kirkas lasi. Lasinkeräykseen ei saa laittaa
maitolasia, laminoitua tai metallivahvisteista lasia, hehkulamppuja, loistelamppuja,
keramiikkaa eikä posliinia. Sellaisenaan kierrätettäväksi kelpaavat pullot tulee toimittaa
ehjinä uudelleen täytettäviksi.
Keräyslasista voidaan valmistaa uusia tuotteita, kuten lasipakkauksia, koriste-esineitä tai
lasivillaa ja puhtaana se on uuden raaka-aineen veroista. Lisätietoja lasinkeräyksestä antaa
Tervatulli Oy, p. 386226.
Metalli

Metallinkeräykseen soveltuvat kaikki metalliset astiat ja tölkit ja muut metalliesineet ja romut, kuten koneiden ja laitteiden metalliosat. Suuressa keittiössä pienmetallia syntyy
useimmiten erilliskeräystä edellyttävä määrä. Keräykseen ei saa laittaa akkuja ja paristoja.
Käytöstä poistettavat kylmälaitteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn, jossa niistä
poistetaan otsonikerrosta tuhoavat CFC-yhdisteet. Oulussa kylmälaitteita voi toimittaa
esimerkiksi Tervatulliin, p. 386226 ja Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, p. 55843970.
Kun metallia kierrätetään tehokkaasti, voidaan luonnonvarojen käyttöä ja samalla haitallisia
ympäristövaikutuksia vähentää huomattavasti. Kertaalleen käytetty, keräykseen toimitettu
metalli murskataan ja eri metallilaadut eroteIlaan toisistaan. Murske sulatetaan ja siitä
voidaan valmistaa uusia tuotteita. Oulun alueella metallia vastaanottaa mm.
Lassila&Tikanoja Oyj, p. 010636162 ja Kuusakoski Oy, p. 556 7622.

Vältä jätettä!
Paras jäte on aina syntymätön jäte. Jätelain ensIsIJainen tavoite on jätteen synnyn
ehkäiseminen. Jätteiden välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden kanssa: kaikki
jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo
toistamiseen.
Uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita tulee suosia ja kertakäyttöisiä välttää. Pakkausjätettä
voi vähentää käyttämällä kontti- tai säiliökuljetuksia. Usein on mahdollista myös valita
kierrätettävät pakkauslaatikot. Välttämättömissä pakkauksissa tulee suosia helposti
aineena hyödynnettäviä pakkausmateriaaleja.
Biojätteiden määrää voi vähentää suunnittelemalla elintarvikkeiden hankinnat huolellisesti
ja säilyttämällä ne oikein. Vanhenevia elintarvikkeita voi myös toimittaa eläinten rehuksi.
Esimerkiksi leipomotuotteet käyvät sellaisinaan monille eläimille. Sianruuaksi tarkoitettu
biojäte on säilytettävä erillisessä, viileässä tilassa, ja sen vastaanottajalla täytyy olla
kuumennuslaitteet.

Lisätietoja jäte- ja muista ympäristöasioista antavat:
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti,
p. 558 46764
Oulun Jätehuolto, Ruskon Jätekeskus, Ruskonniityntie 10
neuvoja Ilona Suppanen,
p. 55843961
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SUURTALOUSKEITTIÖIDEN JÄTEHUOLTO 2003
Taustatiedot
Kohde:
Yhteyshenkilö:
Osoite:

puh.
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1. S uurta ous kelttJön
ravintola
henkilökuntaruokala
iakelukeittiö
koulu keittiö
oppilaitoskeittiö
keskuskeittiö
muu laitoskeittiö

Ravintolassa
Ruokaa tarjotaan

Jätehuolto
2

Syntyvien jätteiden määrä ja jatkokäsittely
Määrä
Kuka vie ja minne?
kg/viikko
H Paperi
Y Pahvi
Ö Muovi
T Puu
Y Metalli: Palautustölkit
J
Muu metalliiäte
Ä Lasi:
Palautuspullot
T
Muu lasiiäte
E Biojäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
loisteputket
akut, paristot

MUUT
rasvaerotuskaivon jäte
uppopaistorasva

paikkaa
annosta / päivä
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3. KeraIlyastlat
Astioiden koko ja
lukumäärä
H Paperi
y Pahvi
Ö Muovi
T Puu
y Metalli: Palautustölkit
J
Muu metalliiäte
Ä Lasi:
Palautuspullot
T
Muu lasiiäte
E Bioiäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
loisteputket
akut, paristot

Tyhjennysväli

MUUT
rasvanerotuskaivon iäte
uppopaistorasva

.. Iun onnistuminen Ja astlol
. 'd en sIIsteys
4. Lajitte
Jakeessa epäpuhtauksia, mitä?

Astia puhdas

Astian pesu
{vuosi

Paperi
Pahvi
Muovi
Puu
Metalli: Palautustölkit
Muu metalliiäte
Lasi:
PalautusDullot
Muu lasiiäte
Biojäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
MUUT

H
y
Ö
T
y
J
Ä
T
E

5. Pidetäänkö kirjaa syntyvien jätteiden laadusta, määristä ja toimituspaikoista?

6. Pidetäänkö kirjaa rasvaerottimien tyhjennyksistä ja tarkastuksista?
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7. Jätepiste ja astioiden sijoitus
kyllä

ei

Jätehuone
Biojätteelle kylmätila, -kontti tms.
Jätekatos
Aitaus tai muu näkösuoja
Puutteita, mitä?

o
o

o
o
o
o
o

8. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

o

o

9. Onko nimetty vastaava hoitaja, joka huolehtii
jätteiden keräilystä ja toimittamisesta eteenpäin?

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

10. Mahdolliset jätehuollon aiheuttamat haitat?
Hajuhaitta
Roskaantuminen, epäsiisteys
Haittaeläimiä, lintuja tms.
Muita haittoja, mitä?

o

Kulutus ja hankinnat
kyllä

ei

11. Seurataanko energian kulutusta?

o

o

12. Seurataanko veden kulutusta?

o

o

13.0nko laitevalinnoissa tai työtavoissa kiinnitetty huomiota laitteiden energian tai veden
kulutukseen?
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14. Kiinnitetäänkö hankinnoissa huomiota tuotteiden ympäristöasioihin (kertakäyttötuotteet,
suuret pakkauskoot, kierrätettävät pakkaukset, lähi ruoka, luomuruoka)?

Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus
kyllä

o

ei

15. Onko käytössä ympäristöjärjestelmä, mikä?

16. Onko johdon allekirjoittama ympäristöpolitiikka?

o

o

o
o

o
o

17. Onko käytössä kirjallisia ohjeita
jätteiden tunnistukseen, käsittelyyn ja lajitteluun
energian kulutuksen vähentämiseen
veden säästämiseen
ympäristöystävällisiin hankintoihin
muuhun, mihin?

18. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon
parantamiseksi (ympäristöohjelma), jos on mitä?

19. Onko henkilöstöä koulutettu / tiedotettu
jätteiden lajittelussa
jätteiden määrän vähentämisessä
energian kulutuksen vähentämisessä
veden säästämisessä
muissa ympäristöasioissa, missä?

20. Keneltä saatte tietoa ympäristöasioista?

21. Mistä asioista haluaisitte lisätietoa ympäristöviranomaisilta?

Kiitos vastauksestanne!

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o

o
o

o
o

o
o
o
o

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatitlPizzeriat kevät -92.
Elintarvike kUljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit1993.
Pakkausmerkinnä1.
Oulun uhanalaisetlaji1. Putkilokasvi1.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojek1i 1998. Leikkikentä1.
Kalaprojek1i 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
212000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
212001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
212002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
212003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoanta~oilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
Suurtalouskeittiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
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