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1. LUKIJALLE

Tämä selvitys on tehty kesäkuussa 1999 ja on osa Oulun kaupungin ympäristöviraston tekemää
jätehuollon viranomaisvalvontatyötä. Työ on tehty yhteistyössä Oulun Jätehuollon kanssa. Selvityksen toteutuksesta sekä raportoinnista vastaa ympäristönsuojelutekniikan opiskelija Katja Forsström. Työn ohjaajana on toiminut ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti Oulun kaupungin
ympäristövirastosta.
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2. JOHDANTO
Oulun kaupungissa aloitettiin biojätteen erilliskeräys 1.5.1995. Oulusta ja lähikunnista kertynyt
jäte kompostoidaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella toistaiseksi aumakomposteissa, mutta ensi
vuoden aikana kompostointi muuttuu koneelliseksi rumpukompostoinniksi. Kompostoinnin jälkeen syntynyt maanparannuskomposti käytetään tällä hetkellä jätteenkäsittelyalueen viherrakentamisessa. EriIIiskeräyksen aloitusvuonna 1995 biojätettä tuotiinjätteenkäsittelyalueelle 2308 tonniaja seuraavana vuonna 1996 jätteen määrä kasvoi 3721 tonniin. Vuonna 1997 jätemäärän kasvu
alkoi hiljentyä ja vuonna 1998 määrä oli 3646 tonnia. Oulussa kertyyän biojätteen määrä näyttäisi
olevan noin 3700 tonnia vuodessa. Biojätteen keräärnisestä ja kuljetuksesta huolehtivat sopimusperusteisesti paikalliset jätekuljetusyritykset. Kompostoinnin hoitaa Oulun Jätehuolto.
Biojätettä syntyy sekä kotitalouksissa että liikekiinteistöillä. Oulun kaupungin yleiset jätehuoitomääräykset velvoittavat vähintään kymmenen huoneiston asuinkiinteistöt ja lisäksi muut kiinteistöt, joissa kertyy yli 50 kg biojätettä viikossa keräämään biojätteen erilleen. Tässä selvityksessä
ovat mukana kaikki biojätettä tuottavat toiminnot, joiden biojäte viedään Ruskon jätteenkäsittelyalueelle. Kaikissa keräilypisteissä ei tämän selvityksen yhteydessä käyty, mutta otos on riittävän
suuri (-600 kiinteistöä) antamaan kuvan biojätteen erilliskeräyksestä Oulun alueella. Selvityksen
tarkoituksena oli kartoittaa biojätteiden lajitte!un toimivuutta ja saada taustatietoa jätehuollon
tiedotuksen tueksi. Selvityksessä pyrittiin saamaan tietoa myös jätehuoitomääräysten uudistamista
varten.

3. OULUN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Tällä hetkellä voimassa olevat Oulun kaupungin yleiset jätehuoitomääräykset ovat tulleet voimaan
1.5.1995, jolloin myös aloitettiin biojätteen erilIiskeräys. Jätehuoltomääräykset on annettu vuoden
1994 jätelain perusteella. Sekä jätelaki että jätehuoltomääräykset pyrkivät ehkäisemään jätteiden
syntymistä, vähentämään niiden määrää ja haitallisuutta sekä estämään jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätelaissa on määrätty yleiset periaatteet, joiden mukaan kaikkien kansalaisten
tulisi toimia. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on määrätty tarkemmin muunmuassa jätteiden
hyödyntämisestä, keräyksestä ja käsittelystä.
Jätehuoitomääräyksissä velvoitetaan kiinteistöt, joissa on vähintään 10 huoneistoa keräämään
komposti- eli biojäte erikseen. Myös muilla kuin asuinkiinteistöillä on biojäte kerättävä erikseen,
mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa vuodessa. Erilliskerätty biojäte on toimitettava jäIjestetyn jätteenkuljetuksen mukana kompostoitavaksi tai kompostoitava kiinteistöllä.
Jätehuoltomääräysten mukaan biojätteiden keräysastiaLon tyhjennettävä .vähintään kerran viikossa. Poikkeustapauksessa tyhjennysvälin harventamiseksi voi hakea lupaa ympäristöviranomaiselta.
Jätehuoltomääräyksissä on esitetty myös keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevia perusvaatimuksia. Määräysten mukaan astioiden tulee olla asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä ne saa aiheuttaa terveydellistä
haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Biojäteastioiden ohjeeIlinen väri on ruskea.
Biojäteastiat on sijoitettava siten, että ne on suojattu suoralta auringonvaloita ja eivät ole epätasaisella pohjalla. Lisäksi ne tulisi suojata näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksilla. Astioiden
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kuormaus on pystyttävä suorittamaan suoraan sijaintipaikalta, mikäli astiat painavat yli 55 kg ja
jäteautolla on päästävä vähintään 5 metrin päähän astioista, jotka painavat alle 55 kg.

4. SELVITYKSEN TOTEUTUS

Biojätettä syntyy kaikesta toiminnasta, jossa käsitellään elintarvikkeita. Tähän selvitykseen on
pyritty saamaan edustava otos Oulun alueen biojätteitä tuottavista paikoista. Selvitys on toteutettu
kiertämällä biojätettä keräävien yritysten jäteautojen mukana eri puolilla kaupunkia ja jonkin verran myös lähikunnissa. Lisäksi osa kohteista on tarkastettu omatoimisesti. Yhteensä käyntipisteitä
oli 607 kappaletta, joista noin 23 % oli lähikunnista. Tulosten käsittelyä varten käyntikohteet
ryhmiteltiin liike-, asuin- ja sekakiinteistöihin sekä syväkeräysastiallisiin kiinteistöihin.
Lähes kaikki selvityksessä mukana olevat kiinteistöt ovat jätehuoltomääräysten mukaan velvollisia
keräämään syntyvän biojätteen erilleen. Selvityksessä tarkasteltiin keräysastioiden määrää ja sijoituspaikkaa, biojätekertymää, kerätyn jakeen puhtautta, astian puhtautta, suojapussin käyttöä ja
alueen yleistä siisteyttä. Lisäksi katsottiin mahdollisuuksien mukaan muiden jätejakeiden keräysastioiden määrä. Jokaisessa kohteessa paikan päällä täytetty lomakepohja on raportin liitteenä 1.

5. SELVITYKSEN TULOKSET

Selvityksen tulokset esitetään jaoteltuna asuin-, liike- ja sekakiinteistöihin. Syväkeräysastioihin
biojätteensä keräävät kiinteistöt esitetään erillisenä ryhmänä. Selvityksessä oli mukana yhteensä
607 kiinteistöä, joista 338 kappaletta eli 55,7 % oli asuinkiinteistöjä, 11 0 kappaletta (18,1 %)
liikekiinteistöjä, 115 kappaletta (18,9 %) sekakiinteistöjäja 44 kappaletta (7,3 %) syväkeräysastioita käyttäviä kiinteistöjä.

5.1. Keräilypaiklm

Oulun kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan ulkona olevat jäteastiat on sijoitettava
tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Määräykset velvoittavat myös suojaamaan biojäteastiat suoralta auringonvaloita. Aitaukset ja muut rakenteet eivät kuitenkaan saa haitata tyhjennystä.
Biojätteiden keräilypaikkojen selvityksessä katsottiin, olivatko keräysastiat sijoitettu katokseen,
aitaukseen, muuten suojattu vai eivätkö ne olleet minkäänlaisessa suojassa. Muuten suojattuihin
astioihin on laskettu seinän ja aidan viereen sijoitetut sekä- puiden tai pensaiden suojassa olevat
astiat, vaikka niihin voi paistaa aurinko osan aikaa päivästä. Sisätiloissa olevaan kylmiöön sijoitetut astiat on mainittu erikseen. Tilasto on tehty keräyspaikkojen mukaan, joten siinä ei oteta huomioon sitä, että jossakin paikassa on useampia astioita.
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TAULUKKO 1 E n. kerauypm
"'1
'kk'
o)en maarat laote tuna kii ntelstötyypelttäm
ASUIN
LIIKE
SEKA
SYVÄKERÄYS
(338 kpl)
(110 kpl)
(115 kpl)
(44 kpl)
39 (35,5 %)
34 (29,5 %)
JÄTEKATOS 167 (50 %)
0
126 (37 %)
16 (14,5 %)
AlTAUS
18 (15,5 %)
9 (20,5 %)
24 (22 %)
40 (35 %)
MUU SUOJA 17 (5 %)
13 (29,5 %)
28 (8 %)
EI MITÄÄN
15 (13,5 %)
23 (20 %)
22 (50 %)
16 (14,5 %)
KYLMIÖ
-

-

Eniten jätekatoksia oli asuinkiinteistöillä, koska jätepiste on usein pihapiirissä ja ympäristö halutaan siistiksi. Vain harvoilla asuinkiinteistöillä ei ollut mitään suojaa astioille. Jätekatoksiin on laskettu myös kaikki sellaiset tilat, jotka ovat sateen suojassa esimerkiksi lastauslaitureilla tai sisätiloissa.
Syväkeräysastioita ei voi sijoittaa jätekatokseen, sillä niiden tyhjennys vaatii paljon tilaa. Myös
aitaukset voivat hankaloittaa niiden tyhjennystä. Syväkeräysastioita käyttävillä kiinteistöillä olikin
yleisintä se, ettei astioita ollut suojattu millään tavalla. Syväkeräysastiat voidaankin sijoittaa ilman
suoJaa.
Liikekiinteistöillä ja niistäkin lähinnä elintarvikkeita runsaasti käsittelevillä kiinteistöillä kuten
suurkeittiöillä tai ruokaloilla oli käytössä kylmiöitä, joissa biojäteastiat säilytettiin. Kylmiöissä olleet astiat eivät haisseet ja olivat muutenkin keskimääräistä puhtaampia. Useissa kylmiöllisissä
paikoissa astiat myös pestiin säännöllisesti.
Selvityksen yhteydessä katsottiin myös alueen yleinen siisteys. Siisteys luokiteltiin vain kahteen eri
luokkaan, siistiin ja epäsiistiin. Keräyspaikkojen yleinen siisteys on esitetty taulukossa 2.

I .
. vJemen
TAULUKKO 2 B"101ättel'd en kerävspal'kkOlen
sustevs
ASUIN
LIIKE
SEKA
(338 kpl)
(110 kpl)
(115 kpl)
327
(97
%)
95 (86 %)
111 (96,5 %)
SIISTI
15 (14 %)
(3,5 %)
4
EPÄSIISTI 11 (3 %)

SYVÄKERÄYS
(44 kpl)
43 (98 %)
1 (2%)

Pääsääntöisesti alueet olivat siistejä, joskin muutamia poikkeuksiakin oli. Erittäin epäsiistejä ei
juurikaan ollut ja joidenkin paikkojen epäsiisteyden aiheutti rakentaminen tai remontointi jäteastioiden sijoituspaikan läheisyydessä. Liikekiinteistöjen jäteastiat on usein sijoitettu lastausalueille,
jolloin alueen yleinen siisteys voi olla merkityksettömärnpi asia kuin esimerkiksi asuinkiinteistöjen
pihoilla ja luultavasti tämä on syynä liikekiinteistöjen epäsiistien keräyspaikkojen määrään.

5.2. Keräysastiat
Biojäteastiat ovat yleensä muovisia, ruskeita 200 - 300 litran jäteastioita. Yleisimpiä olivat 240
litran astiat. Lisäksi käytössä on jonkin verran muun kokoisia astioita, mutta niiden käyttö on
melko harvinaista. Erittäin suurissa liikekiinteistöissä biojäte kerätään pieniin pikakontteihin ja
joissakin asuintaloissa käytetään kesäaikana 600 litran jäteastioita puutarhajätteiden keräämiseen.
Syväkeräysmenetelmän yleistyttyä myös biojätettä on alettu keräämään syväkeräysastioissa. Tä-
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män selvityksen otokseen sisältyi kahden eri valmistajan astioita, joiden rakenne poikkesi toisistaan jonkin verran. Syväkeräysastioiden tilavuus biojätteen keräyksessä oli noin 1m3 .
Biojäteastiat tyhjennetään yleensä pakkaavaan jäteautoon, jolla jäte viedään Ruskon jätteenkäsittelyalueelle kompostoitavaksi. Syväkeräysastiat voidaan tyhjentää myös vaihtolava-autolla, mikäli
keräysastiassa käytetään kertakäyttöistä suojapussia. Suojapussit ovat muovisia suursäkkejä, jotka
on tarkoitettu syväkeräysastiaan estämään likaantumista ja mahdollistamaan useampien jätejakeiden yhtäaikaisen kuljettamisen. Suojasäkki poistetaan jossain jätteen kuljetuksen vaiheessa, kuitenkin ennen kompostointia. Suojasäkin tarpeellisuus riippuu myös syväkeräysastian rakenteesta.

5.3. Astioiden lukumäärät
Selvityksessä katsottiin biojätteiden keräysastioiden lukumäärä kiinteistöittäin sekä niiden täyttöaste. Yleisimmin kiinteistöillä oli käytössään yksi jäteastia, mutta myös kahden astian kiinteistöjä
oli jonkin verran. Esimerkiksi asuintaloyhtiöillä oli usein kaksi jätteidenkeräyspaikkaa yhtiön eri
osissa ja liikekiinteistöillä yksi 240 litran jäteastia voi olla liian pieni syntyvän jätteen määrään
nähden. Sellaisia kiinteistöjä, joilla oli enemmän kuin kaksi astiaa oli myös muutamia. Lisäksi suurilla liikekiinteistöillä voi olla useita astioita, jotka täytetään järjestyksessä ja käyttämättömiä säilytetään varastotiloissa. Kaikissa tällaisissa tapauksissa astioiden todellinen lukumäärä ei ole tiedossa ja nämä kiinteistöt on ilmoitettu taulukon 3 sarakkeessa tarvittava määrä.
TAULUKKO 3 Astioiden lukumäärät iaoteltuna kiinteistötyypeittäin
ASUIN
LIIKE
SEKA
(338 kpl)
(110 kpl)
(115 kpl)
59 (53,65 %)
108 (94 %)
286 (84,6 %)
1 astia
29 (26,4 %)
7
(6%)
39 (11,5 %)
2 astiaa
8
(2,4 %)
5 (4,5 %)
3 astiaa
(0,3 %)
7 (6,4 %)
4 astiaa
1
(0,6 %)
5 astiaa
2
4 (3,65 %)
(0,3 %)
1
1 (0,9 %)
6 astiaa
7 astiaa
(0,3
%)
(1,8
%)
8 astiaa
1
2
3 (2,7 %)
tarvittava määrä -

SYVÄKERÄYS
(44 kpl)
42 (95,5 %)
2 (4,5 %)

-

-

-

Liikekiinteistöistä vain noin puolella oli yksi astia, kun taas muilla kiinteistöillä yhden astian käyttö
oli huomattavasti yleisempää. Sellaiset asuinkiinteistöt, joilla oli enemmän kuin kaksi astiaa olivat
yleensä suuria kerrostaloyhteisöjä tai laajoja rivitalokokonaisuuksia. Liikekiinteistöihin laskettiin
kuuluvaksi koulut, ruokalat, ravintolat, kaupat ja teollisuuskiinteistöt, joten niiden biojätekertymä
on hyvin erilainen kohteen toiminnasta ja koosta riippuen. Tästä syystä myös astioiden lukumäärät
vaihtelivat eniten. Sekakiinteistöjen biojätekertymä erityisesti keskustan alueella oli erittäin pieni,
joten niiden tarvitsema astiamääräkin oli vähäisempi. Käytetyt syväkeräysastiat taas ovat niin suuria, ettei niitä yleensä tarvitse yhtä enempää.
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5.4. Astioiden tyhj ennysvälit
Oulun kaupungin yleisten jätehuoitomääräysten mukaan biojäteastiat täytyy tyhjentää vähintään
kerran viikossa. Suurin osa biojäteastioista tyhjennettiinkin vain kerran viikossa, mutta erityisesti
liikekiinteistöillä oli myös tiheämpiä biojäteastioiden tyhjennysvä!ejä. Tiheämmät tyhjennysvälit
ovat tarpeellisia, mikäli kiinteistöllä syntyy paljon biojätettä tai se on helposti pilaantuvaa ja haisevaa. Syväkeräysastioiden tyhjennysvälit olivat käytännössä venyneet siten, että ne olivat yleensä
kaksi viikkoa.
TAULUKKO 4 Bio'äteastioiden tvhiennysvälit kiinteistötvvoeittäin
ASUIN
LIIKE
SEKA
(338 koi)
(110 koi)
(115 koI)
5 kertaa/viikko
4
3 kertaa/viikko
8
11
2 kertaa/viikko
3
1 kerran/viikko
335
87
115
1 kerran/2 viikkoa
1 kerran/3 viikkoa
1 kerran/4 viikkoa

SYVÄKERÄYS
(44 koi)

2
30
8
4

Kaikki tavalliset jäteastiat tyhjennettiin määräysten mukaisesti eli vähintään kerran viikossa. Syväkeräysastioiden harvasta tyhjennysvälistä huolimatta niistä ei tuntunut aiheutuvan merkittävää
haittaa käyttäjille. Syväkeräysastiat on sijoitettu osittain maan alle, joten ilmeisesti lämpötila pysyy
kesälläkin riittävän viileänä. Toisaalta otoksessa mukana olleilla kiinteistöillä ei kerätty syväkeräysastioihin erityisen helposti pilaantuvaa ja sotkevaa jätettä, kuten pelkkiä kalanperkeitä tai
suurkeittiöiden ruoantähteitä.

5.5. Biojätteen määrä
Jäteastioihin kertyneen biojätteen määrä katsottiin ennen tyhjennystä. Määrät katsottiin astioittain
ja ne on esitetty taulukoissa 5 a, b, c ja d jaoteltuna kiinteistötyypeittäin. Kertyneen biojätteen
määrästä voi arvioida lajitellaanko kiinteistössä biojätteet erilleen. Mikäli biojäteastia on lähes
tyhjä ja kiinteistö suuri asuinkiinteistö, voi olettaa e!operäisen jätteen menevän suurimmaksi osin
sekajätteiden joukkoon. Liikekiinteistöillä asia ei ole aivan yhtä selkeä, koska niiden biojätekertymä voi vaihdella runsaasti. Tätä selvitystä tehtäessä koulut olivat menneet kiinni, joten niiden jäteastiat olivat pääsääntöisesti tyhjiä. Tämä on osasyynä liikekiinteistöjen kohdalla olevaan suureen
tyhjien astioiden määrään.
. ki'mtelstölssä astlolttam
TAULUKKO 5a Blolätteen määrä aSUIn
Astia 1 Astia 2 Astia 3 Astia 4 Astia 5 Astia 6
tvhiä
1
2
5
3
<Yz
77
13
7
3
1
133
26
5
2
2
-Yz
60
5
1
Yz - 1
tävsi
63
5
-

-

-

-

-

Astia 7
1

Astia 8
1

-

-

-

-

-

-
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Yleensä asuinkiinteistöillä oli riittävä määrä jäteastioita, eli astioissa oli vielä jonkin verran tilaa.
Osa astioista oli kuitenkin täytetty puutarhajätteillä, joita näytti olevan suurin osa astiaan kertyneestä jätemäärästä. Mikäli astia on täynnä ruohoa ei siihen mahdu keittiöjätteitä ja tällöin useamman jäteastian käyttö kesäaikana voisi olla hyödyllistä. Yleisesti ottaen jäteastioiden määrä
tuntui olevan kiinteistöjen tarpeita vastaava.
TAULUKKO 5b B·10lätteen
.
määrä 11 e mtelstölssä astIOlttam
Astia 1 Astia 2 Astia 3 Astia 4 Astia 5 Astia 6
I tyhjä
22
11
11
10
6
3
<y,
17
7
-y,
36
5
6
4
1
y, - 1
1
14
5
1
1
1
täysi
3
1
32
11

-

-

-

-

-

Astia 7
2

Astia 8
2

-

-

Liikekiinteistöjen tyhjien astioiden suuri määrä johtui suurelta osin koulujen loppumisesta. Osassa
liikekiinteistöistä on myös suuret syntyvän jätteen määrän vaihtelut, tällaisia ovat esimerkiksi kaupat ja tukkuliikkeet. Osa kiinteistöistä oli varautunut myös suurempiin jätemääriin, sillä niillä oli
varastossa astioita suuria jätemääriä varten. Kuitenkin myös osa liikekiinteistöistä näytti olevan
välinpitämättömiä lajittelun suhteen, sillä useilla toimivilla kiinteistöillä oli tyhjiä tai lähes tyhjiä
biojäteastioita.
TAULUKKO 5c B·101...att een maara se kaki·mtelstOlssa astIOlttam
Astia 1
tyhjä
4
<y,
60
-y,
38
Y, - 1
4
täysi
9

Astia 2
2
1
2

2

Sekakiinteistöillä eli sellaisilla kiinteistöillä, joissa oli sekä asuntoja että liiketoimintaa biojätteiden
lajittelu toimi kaikista huonoimmin. Keskustan suurista kerrostalokiinteistöistä tuli muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta huomattavan vähän biojätettä verrattuna muihin kiinteistöihin. Suurimmassa osassa sekakiinteistöjä biojätteen kertymä oli lähes olematon. Myös tyhjiä astioita oli
muutama.
TAULUKKO 5d BIO]ätteen määrä syväk eräysastIOlta käyttävlssä ki·mtelstölssä
Astia 1
Astia 2
I tyhjä
<y,
10
1
-y,
18
1
Y, - 1
14
täysi
2

-

Pienimmätkin syväkeräysastiat ovat tilavuudeltaan noin 1m3 ja harvassa kiinteistössä syntyy viikossa niin paljon biojätettä. Tästä syystä tyhjennysvälitkin ovat venyneet keskimäärin kahdeksi
viikoksi. Vaikka tyhjennys tapahtui harvemmin kuin kerran viikossa, eivät astiat yleensä olleet
kuin puolillaan. Astian täyttyessä jäte vielä painuu, joten syväkeräysastian täyttämiseen tarvitaan
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huomattavia määriä jätettä. Kahteen täynnä olleeseen astiaan oli kerätty myös puutarhajätettä ja
niistä toinen tyhjennettiin kerran viikossa ja toinen kerran kahdessa viikossa.

5.6. Biojätteen lajittelu
Biojätteen lajittelua voi arvioida karkeasti kiinteistöjen kokoa ja jäteastioiden täyttymistä vertaamalla. Mikäli suuresta asuinkiinteistöstä ei tule ollenkaan tai tulee hyvin vähäisiä määriä biojätettä
voi sen olettaa menevän sekajätteen joukkoon.
Tässä selvityksessä lajittelun onnistumista arvioitiin lähinnä biojäteastioiden sisällön mukaan. Selvityksessä tarkasteltiin astioihin kertyneen jätejakeen puhtautta eli katsottiin oliko biojätteen joukossa esimerkiksi muovipusseja. Taulukossa 6 on esitetty kiinteistötyypeittäin lajittelun onnistuneisuus. Huonosti lajitelleiksi on laskettu sellaiset kiinteistöt, joiden jäteastioissa oli sinne kuulumatonta tavaraa huomattava määrä. Tarkastelua vaikeutti jonkin verran biohajoavien kompostipussien käyttö, koska ne ensisilmäyksellä voivat näyttää muovipusseilta. Selvityksen edetessä
kompostipussien erottaminen oli kuitenkin tarkempaa ja tästä johtuvia merkittäviä virheitä ei pitäisi olla.
TAULUKKO 6 B··..
IOlattel'd en 1"
alItte un onrustunelsuus ki'mtelstötyypelttäm
ASUIN
LIIKE
SEKA
(110 kpl)
(115 kpl)
(338 koi)
312 (92,3 %)
98 (89,1 %)
99 (86,1 %)
hyvin laiiteltu
1 (0,9 %)
12 (10,4 %)
huonosti laiiteltu 21 (6,2 %)
11 (10,0 %)
(1,5 %)
4 (3,5 %)
5
.tvhi ä astia

SYVÄKERÄYS
(44 kpl)
39 (88,6 %)
5 (11,4 %)

-

Asuinkiinteistöillä lajittelu onnistui parhaiten. Myös liikekiinteistöt osasivat lajitella jätteensä hyvin, mikäli viitsivät lajitella ollenkaan. Sekakiinteistöillä oli eniten epäpuhtauksia jäteastioissa ja
niiltä tuli myös vähiten jätettä. Sekakiinteistöjen ongelmana voi olla se, että osa yrityksistä tai
asukkaista jättää jätteensä lajittelematta ja muutkaan eivät sen jälkeen viitsi lajitella. Syväkeräysastioita käyttävillä kiinteistöillä osattiin pääsääntöisesti lajitella ja astiat eivät olleet koskaan
täysin tyhjiä. Osassa huonosti lajitelleista kiinteistöistä vaikuttivat jäteastiat menneen sekaisin eli
joitakin roskapusseja oli pudotettu väärään astiaan. Erityisesti syväkeräysastiasta ei ole helppoa
ottaa pois sinne pudotettua sekajätepussia vaikka huomaisikin pudottaneensa sen vahingossa biojäteastiaan.
Täysin lajittelun unohtaneita kiinteistöjä oli jonkin verran, mutta pääsääntöisesti lajitelleet kiinteistöt olivat sen myös osanneet. Erittäin huonosti lajitelleita kiinteistöjä ei otoksessa ollut, mutta
joidenkin kiinteistöjen lajittelussa olisi kyllä parantamisen varaa. Kokonaisuutena ajatellen ihmiset
osaavat lajitella biojätteet hyvin, mikäli he vain viitsivät.

5.7. Biojäteastioideu kunto ja suojapussin käyttö
Selvityksessä tarkastettiin biojäteastioiden puhtaus tyhjennyksen jälkeen ja samalla tehtiin kartoitusta astioiden suojapussien käytöstä. 240 litran jäteastioissa käytettiin paperisia, kompostointikelpoisia suojapusseja ja syväkeräysastioissa muovisia, ennen kompostointia poistettavia suojapusseja.
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Vaikka osa astioista oli rakenteellisesti huonokuntoisia, ei asiasta tehty erillismerkintää. Osassa
astioita puuttuivat renkaat tai kansi oli irti, mutta pääsääntöisesti astiat olivat ehjiä. Selvityksessä
keskityttiin pääasiallisesti tarkastelemaan käyttömukavuuden kannalta tärkeää astian puhtautta.
Renkaiden puuttuminen haittaa tyhjennystä, mutta ei jätteiden lajittelua. Astioiden puhtaus ja
suojapussin käyttö on esitetty taulukossa 7 jaoteltuna kiinteistötyypeittäin.
TAULUKKO 7 Bioiäteastioiden puhtaus ia suoiapussin käyttö kiinteistötvweittäin
ASUIN
LIIKE
SEKA
SYVÄKERÄYS
(338 kpl)
(110 kpl)
(115 kpl)
(44 koI)
astia puhdas
103 (30,5 %)
45 (40,9 %)
28 (24,3 %)
16 (36,4 %)
astia likainen 235 (69,5 %)
65 (59,1 %)
87 (75,7 %)
5 (11,4 %)
ei tietoa
23 (52,3 %)
(3,5 %)
8
(2,4 %)
51 (46,4%)
suoiaoussi
4
31 (70,5 %)
ei suojapussia 330 (97,6 %)
59 (53,6 %)
111 (96,5 %)
13 (29,5 %)
Astiat olivat yleensä jonkin verran likaisia, mikä johtuu biojätteen koostumuksesta ja pakkaamisesta. Yleensä biojätteet pakataan sanomalehtikääröön, paperipussiin tai kompostipussiin, mutta
usein jätteet on kuitenkin jätetty pakkaamatta. Mikäli jätteet on pakattu hyvin, astiat pysyvät
puhtaina ja astiaan sijoitettavan suojapussin käyttö on tarpeetonta. Harvoissa tapauksissa kuitenkaan kaikki jätteet on pakattu riittävän hyvin ja astiat likaantuvat.
Asuin- ja sekakiinteistöjen astiat olivat useimmissa kohteissa likaisia, mutta lika oli yleensä kuivaa
ja astiat eivät haisseet häiritsevästi. Kiinteistöillä, joilla syntyi tavanomaista biojätettä suojasäkin
käyttö ei ollut yleistä. Suojasäkilliset astiat olivat kuitenkin säilyneet keskimääräistä puhtaampina.
Liikekiinteistöt käyttivät eniten suojasäkkejä, mutta niiltä tuleva biojäte oli useissa tapauksissa
erittäin sotkevaa tai märkää. Mikäli liikekiinteistöllä valmistetaan elintarvikkeita tai ruokaa olisi
suojasäkin käyttö suositeltavaa, koska ruoantähteet tai esimerkiksi taikina tarttuu astiaan eikä sitä
saada normaalissa tyhjennyksessä irtoamaan. Suojasäkin käyttö ehkäisisi tarttuvan tai muutoin
likaavan jätteen jäämisen astiaan, mutta kaikelta likaantumiselta se ei kuitenkaan estä. Esimerkiksi
neste menee säkin lävitse.
Riittävän usein suoritettu pesu pitää astiat puhtaampina ja lika ei pinty. Myös jäte irtoaa paremmin
puhtaasta astiasta. Vain muutamassa paikassa koko otoksesta biojäteastiat olivat erittäin likaisia,
mutta sellaisiakin tapauksiakin oli. Jotta astioiden käyttömukavuus säilyisi tulisi astiat pestä riittävän usein ja jos sinne laitettava jäte on erityisen likaavaa olisi syytä käyttää suojasäkkiä.
Syväkeräysastioita käyttävillä kiinteistöillä muovisen suojasäkin käyttö on yleistä, koska se kuuluu
oleellisena osana joidenkin syväkeräysastioiden käyttöön. Suojasäkin käyttö auttaa pitämään pehmeästä materiaalista valmistetun nostopussin puhtaana ja biojätteiden neste ei valu syväkeräyssäi!iön kuoriosan pohjalle, josta sen poisto on työlästä eikä onnistu normaalin tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli sisäsäiliö on tiivis ei suojasäkkiä tarvita. Yleensä syväkeräysastiat olivat puhtaita,
mutta joidenkin pohjalle oli valunut nestettä. Osa syväkeräysastioista katsottiin silloin, kun niiden
suojapussit olivat paikoillaan, joten kaikkien astioiden puhtautta ei pystytty selvittämään.
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6. HAVAINNOT
Selvityksen tarkoituksena oli saada sekä omia havaintoja että kuljettajien kokemuksia biojätteiden
keräilystä ja lajittelusta suoraan kentältä. Selvityksen yhteydessä kävi ilmi useita sellaisia asioita,
joita ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksi ilman kenttätyöskentelyä.
Suojasäkkien käyttö on astioiden likaantumista ajatellen erittäin toimiva, mutta huolellinen pakkaaminen esimerkiksi sanomalehteen ajaa saman asian ainakin asuinkiinteistöillä. Toisaalta joidenkin suojasäkkiä käyttävien liikekiinteistöjen jäte oli niin märkää, että säkistä ei ollut juurikaan
apua. Kertakäyttöiset suojasäkit ovat myös kustannuserä, sillä ne maksavat noin viisi markkaa
kappale. Lisäksi niiden asennus on jonkin verran aikaa vievää ja jos jäteauton kuljettaja asentaa
säkin niin astioiden tyhjennykseen kuluva aika kasvaa.
Märän jätteen kerääminen on hankalaa, sillä talvella se jäätyy astiaan kiinni eikä astiaa pysty tyhjentämään normaalisti. Jäätymiseen ei auta suojasäkkikään, sillä neste pääsee säkin läpi ja kiinnittää myös säkin astiaan. Myös kesäisin astioiden tyhjennys on hankalaa, sillä neste loiskuu eikä
meinaa pysyä auton säiliössä. Tällaista märkää jätettä tulee erityisesti ruokaloista ja suurkeittiöiltä.
Selvitystä tehtäessä ilmeni, että vain harvat biojäteastiat haisevat erityisen voimakkaasti. Vahvasti
tyhjänäkin haisevia astioita olivat yleensä vain sellaiset, joissa jätettä oli tarttunut joko pohjaan tai
reunoille siten että ne eivät olleet puhdistuneet enää moneen tyhjennyskertaan. Myös paljon kalaa
sisältävät astiat haisivat, mutta ne olivat yksittäistapauksia ja haju johtui vain siellä olleesta jätteestä. Useat liikekiinteistöt myös pesivät astiat erittäin usein. Yleisesti ottaen pahiten haisivat
auringon paisteessa hautuneet astiat huolimatta siitä millaista jätettä ne sisälsivät. Poikkeuksena
olivat kuitenkin syväkeräysastiat, jotka eivät pitkästä tyhjennysvälistä huolimatta haisseet ainakaan
tavanomaisia astioita enemmän.
Rivitalokiinteistöjen biojäteastioissa oli usein lähes pelkkää puutarhajätettä, joten keittiöjätteiden
lajittelu saattoi hankaloitua kesäisin astian ollessa täynnä ruohoa. Osa kiinteistöistä myös pakkasi
piharoskat muovisiin jätesäkkeihin ja laittoivat ne biojäteastian viereen. Jäteautonkuljettajan täytyi
purkaa säkit, jotta puutarhajätteet voitiin tyhjentää biojätteisiin. Tällaisissa tapauksissa olisi hyvä
käyttää paperisia jätesäkkejä, jotka voi kompostoida.
Selvitystä tehtäessä alkukesä oli hyvin kylmä ja kärpäsiä ei juuri näkynyt. Vain muutamassa jäteastiassa ja niiden ympärillä pörräsi kärpäsiä. Kärpäsentoukkiakaan ei näkynyt astioissa. Luultavasti ilmojen lämmetessä kärpäsiä alkaa esiintyä huomattavasti runsaammin.

7. YHTEENVETO
Kesäkuussa 1999 Oulun kaupungin ympäristövirastossa tehtiin selvitys oululaisten kiinteistöjen
biojätteen lajittelusta. Selvityksessä olivat mukana kaikki biojätettä tuottavat toiminnot, joiden
biojäte kuljetetaan sopimusperusteisesti Ruskon jätteenkäsittelyalueelle kompostoitavaksi. Selvitys toteutettiin pääosin kiertämällä kuuden jätteitä keräävän yrityksen jäteautojen mukana biojäteastioita tyhjentämässä.
Selvityksen otos oli 607 kiinteistöä, joista 77 % oli Oulun kaupungin alueella. Kiinteistöistä noin
56 % oli asuinkiinteistöjä, 18 % liikekiinteistöjä ja 19 % sekakiinteistöjä. Lisäksi noin 7 % käytti
biojätteen keräykseen syväkeräysastioita.
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Selvityksessä havaittiin biojäteastioiden olevan suurimmassa osassa tapauksia suojattuna auringon
paisteelta ainakin osan päivästä. Sellaisia tavanomaisia jäteastioita käyttäviä kiinteistöjä, joilla ei
ollut mitään suojaa astioille oli alle 12 % otoksesta. Pääsääntöisesti jäteastioiden ympäristö oli
myös siisti.
Yleensä kiinteistöillä oli vain yksi jäteastia, joka tyhjennettiin kerran viikossa. Suurimmassa osassa
tapauksia jäteastia oli puolillaan, paitsi keskustan sekakiinteistöillä joiden biojätekertymä oli erittäin pieni. Sekakiinteistöjen biojätteen voi olettaa menevän ainakin osittain sekajätteiden joukkoon. Täysin tyhjiä biojäteastioita oli myös joillakin kiinteistöillä, joten asukkaat eivät lajitelleet
biojätteitänsä ollenkaan. Asuinkiinteistöistä tällaisia oli 1,5 %, sekakiinteistöistä 3,5 % ja liikekiinteistöistä 10 %. Liikekiinteistöjen tyhjien astioiden määrään vaikutti huomattavasti koulujen
loppuminen.
Selvityksessä tarkasteltiin myös jäteastioiden puhtautta ja suojapussien käyttöä. Suurin osa astioista oli likaisia, mutta erittäin likaisia ja sillä tavoin lajittelua häiritseviä oli vain muutama. Suojapussin käyttö oli yleisintä syväkeräysastioissa, joista osaan se kuuluu lähes automaattisesti. Liikekiinteistöistäkin yli puolet käytti suojapussia, mutta asuin- ja sekakiinteistöillä niitä ei juuri ollut.
Selvityksessä kävi ilmi, että suurkeittiöiden ja ruokaloiden biojäte on erittäin nestepitoista. Vaikka
niissä käytetään usein suojasäkkiä, on tyhjentäminen ja kuljettaminen hankalaa. Neste loiskuu ja
pyrkii valumaan auton säiliöstä kuljetuksen aikana.
Tämän työn tarkoituksena oli myös selvittää erilliskerätyn biojätejakeen puhtautta. Selvityksessä
kävi ilmi, että vaikka biojätteen erilliskeräys on ollut toiminnassa jo neljä vuotta eivät kaikki osaa
tai viitsi lajitella. Osassa kiinteistöjä biojätteen kertymä oli kiinteistön kokoon nähden aivan liian
pieni ja joidenkin kiinteistöjen biojätteen joukossa oli epäpuhtauksia, erityisesti muovia. Huonosti
tai ei ollenkaan lajitelleita kiinteistöjä oli 10 % otoksesta.

LIITE 1

JÄTEHUOLLON / BIOJÄTTEEN KERÄILYN TARKKAILU KEsÄKUU 99
YLEISTIEDOT
Päivämäärä:
Jäteurakoitsiia:
Osoite:
Kiinteistöhuoito /
isännöitsijä:
Huoneistojen lkm /
kiinteistön koko:
Kiinteistö:

IKeräilypaikka:

Asuin

IJätekatos

0

Liike

0

Seka

0

Aitaus

o

Muu suoja 0

0

BIOJÄTTEEN KERÄILY
Astioiden Ikm (240 1)
Tyhjennysväli:
Biojätteen määrä:

2

Astia 1

3

4

<Y.
-Y.
Y. - 1
tävsi
Lajiteltu:
0
Hyvin
0
Huonosti
MUU JÄTEHUOLTO
Yhdyskuntajäte

Paperinkeräys
NP-kerävs
..
MUlta astiOIta:

Alueen siisteys:

Muita huomioita:

vaihtolava
6001 astiat
6001 astiat
6001 astiat

Isiisti

0

Astia:
Puhdas
Likainen

0
0
0
0

kpl
kpl
kpl
kpl

epäsiisti

0

0
0

Suojapussi käytössä:
0
Kyllä
0
Ei

