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Jätehuollon seuranta Järvenpään 

kaupungin kiinteistöillä 
Jätekartoitus tehty syksyllä v.2009

 kaikille kiinteistöille lähetettiin lomake, jolla kysyttiin kiinteistötietojen lisäksi 

mm.

 kerättäviä jätejakeita     

 astiakokoja ja –määriä

 tyhjennysvälejä

 astioiden riittävyyttä

 jätekatosten/-tilojen kuntoa

 käyttäjäkokemuksia

 kehittämisehdotuksia



Jätehuollon seuranta… 

v. 2009 Jätekartoitus kaupungin kiinteistöissä

 vastauksia ei tullut kaikilta kiinteistöiltä

 vastaus riippui vastaajan tietämyksestä

 kartoitus ei ollut luotettava

 hyvä pohja, mutta ei täydellinen 

Seuraava vaihe oli paikanpäällä käynti v. 2010 

 tulos luotettava, kartoituksen täydentäminen näkemällä 

 aikaa vievä, mutta seurauksena hyvä kuva nykytilasta 



Jätehuollon seuranta… 

Kiinteistöjen kuiva-/ biojäteastiamäärien ja tyhjennysvälien 

päivittäminen, mitoitus

 Paljon tyhjäkäyntiä, tyhjän tyhjentämistä  turhia kustannuksia 

 Joissain paikoissa henkilökunta aktiivista, toisissa ei oltu kiinnitetty 

asiaan mitään huomiota

 Astioiden poistamista ja vaihtamista 

 Ylimääräiset , lasikuituiset, rikkinäiset ja likaiset mm. yhdeltä 

päiväkodilta poistettiin 4 kpl 600 l kuivajäteastioita 1 astia jäi 

o säästö em. kohteessa 4 x 450 €= 1800 €/v 

 Kuljetusyrittäjän palveluerittelyssä paljon virheitä 

 Laskutusvirheitä paljon, vienyt hurjasti aikaa 

 Paljon rahanpalautuksia v.2010, jolloin nyk. urakka alkoi 



Jätehuollon seuranta… 
Hyötyjakeiden (pahvi/kartonki, paperi, metalli ja 

lasi) keräysvälineiden tarkistus

 Astioiden siirtämisiä sisätiloihin, jos mahdollista 

 Paloturvallisuus

 Pahvi-/kartonkihäkkejä vaihdettu osin 660 l 

astioihin 

 Astiakokoja muutettu tarkoituksenmukaisiksi 

täyttöasteen mukaan 

 Henkilökunnan kuulemisia lajittelutoiveista 

 Jätemääräysten tarkistus ja toimenpiteet sen 

mukaan (siivous) 



Jätehuollon seuranta… 
Seuranta tehtiin paikanpäällä käyntien jälkeen 

 Yhteydenotto puhtaanapidosta/ ruokapalveluista 

vastaavaan, kouluisäntään tai muuhun vastaavaan 

henkilöön riippuen kiinteistöstä 

 Em. tahot tekivät seurantaa suurimmassa osassa, muissa 

ympäristövastaava 

 Alussa sovittiin silmämääräisestä seurannasta esim. 4 vk-

8 vk 

 Astioiden täyttöaste 

 Tyhjennysten sopimuksenmukaisuus 

 Muut ongelmat 

 Seurantatulos sähköpostitse ympäristövastaavalle

 Tyhjennysten poisjäännistä ja muista akuuteista 

ongelmista ilmoitus puhelimitse 



Jätehuollon seuranta… 
Seurannan jälkeiset toimenpiteet

 Lisättiin vielä hyötyjakeiden astioita 

 vähennettiin osassa seka-/kuivajäteastioita 

 vähennettiin tyhjennyskertoja 

 pienennettiin astiakokoja 

 Lisättiin ohjeistusta 

 Tiedotteita käytänteistä, ei liikaa, koska niitä ei lueta 

 Sulkuajat jätekatoksien seinälle kaikille tiedoksi 

 Työkokouksiin kertomaan, paremmin menee perille 

 Laskutuksen tarkempi seuranta ja jätekulujen exceliin laitto eli 

säännöllinen laskujen seuranta kerran kk:ssa 



Jätehuollon seurannan jälkeen…

Lajitteluohjeistusta lisättiin

Kuivajäte 
 
Kuivajäte on jätettä, joka ei sisällä biojätettä. 
 

Kyllä:   
Sekalaiset jätteet, joita ei voida lajitella muuhun 
hyötykäyttöön, kuten 

 muovi ja styroksi 
 vaipat, tekstiilit 
 lautasliinat ja käsipyyhepaperit 
 posliini ja keramiikka 
 hehkulamput ja lasiastiat 
 ikkuna- ja peililasi hyvin pakattuna 
 C- ja VHS-kasetit, CD:t, DVD:t 

 

Ei: 
 Biojäte  biojäteastiaan 
 Hyötyjätteet  hyötyjäteastioihin (kartonki-, paperi-, lasi- ja metalliastiat) 
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet  kts SER, sähkö- ja elektroniikkaromu 
 Vaaralliset jätteet  yksikön itse hoidettava, yksiköiden oma ohjeistus 
 Rakennusjätteet  erilliseen keräykseen, kysy kiinteistöhuollosta 
 Energiansäästölamput, led-lamput ja loisteputket  kts SER, sähkö- ja elektroniikkaromu tai 

vaarallisten jätteiden keräykseen 
 
 

Kuivajäteastian tyhjennyksestä vastaa Lassila & Tikanoja Oy tammikuu 2017 loppuun asti, jonka 
jälkeen uuden kuntaurakan mukaisesti Suez Oy/ Kiertokapula Oy  
  
Ongelmat ja ylimääräiset tyhjennystilaukset ilmoitetaan GranlundManagerin 
palvelupyyntökanavalle  Kiinteistönhuolto 
Kiireelliset: MT:n ympäristövastaava Katri Väyryselle  katri.vayrynen@mestaritoiminta.fi  
 
Kuivajäte lajitellaan ylläolevan ohjeen mukaan ja viedään kuivajätetarralla merkittyyn jäteastiaan. 
 
Suuremmat jäte-erät, jotka eivät mahdu putkikeräykseen, lajitellaan, pakataan säkkeihin 
(merkitse jätejakeen nimi säkin päälle: kuiva-, kartonki-, paperi-, metalli tai lasijäte) ja tilataan 
kuljetus MT:n ympäristövastaava Katri Väyryseltä  katri.vayrynen@mestaritoiminta.fi  
Muista antaa tilauksen yhteydessä tilausviite (1860 xxx), jotta Kiertokapulan kaatopaikka osaa 
laskuttaa yksikköä oikein! 
 
Kuivajäteastian sisältö toimitetaan sellaisenaan energiahyötykäyttöön Ekokemille Riihimäelle. 
Jätevoimalassa poltetusta kuiva- ja sekajätteestä saatavasta energiasta tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä. 

Biojäte 
 
Valuta biojätteestä mahdollisuuksien mukaan neste pois. 
Pakkaa jäte muoviseen tai paperiseen pussiin tai 
sanomalehteen, älä käytä biohajoavia muovipusseja. 
 

Kyllä:  
 Hedelmien ja juuresten kuoret 
 Kahvinporot, suodatinpussit ja teepussit 
 Ruoantähteet 
 Kananmunankuoret 
 Kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet 
 Lihan ja kalan perkuujätteet 

 
Ei: 

 Biohajoavat muovipussit 
 Pehmopaperit, nenäliinat, servetit  kuivajätteeseen 
 Munakennot  kartonkikeräykseen 
 Kasvit, multa ja puutarhajätteet (lehdet, risut ym.)  kuivajätteeseen 
 Lemmikkien ulosteet ja häkkien siivousjätteet  kuivajätteeseen 

 
 
Keittiö laittaa biojätteen suoraan biojätelinkoon, kerroksista tulevat biojätteet laitetaan suoraan 
astioihin, ei linkoon. 
 
Biojäteastian tyhjennyksestä vastaa Lassila & Tikanoja Oy tammikuu 2017 loppuun asti jonka 
jälkeen uuden kuntaurakan mukaisesti Suez Oy/ Kiertokapula Oy.  
 
Ongelmat ja ylimääräiset tyhjennystilaukset ilmoitetaan GM:n palvelupyyntökanavalle   
Kiireelliset: ilmoitetaan MT:n ympäristövastaava Katri Väyryselle 
katri.vayrynen@mestaritoiminta.fi 
 
St1 valmistaa biojätteestä bioetanolia, jota käytetään liikenteen polttoaineen ainesosana. Prosessista 
erotetut muovipussit hyödynnetään energiana. 
Tutustu prosessiin tarkemmin energiayhtiö St1:n  sivuilla.  



Jätehuollon seurannan jälkeen…

Seurannan jälkeiset toimenpiteet, kustannukset 

 tyhjennyshintoja v:lta 2013

 Seka-/kuivajäte 660 l (1,73+7,88) 9,61 € alv 0% 

 biojäte 240 l (2,83+3,94+1,00+0,98) 8,75 € alv 0% 

 biojäte 140 l (2,83+3,00+1,00+0,98) 7,81 € alv 0% 

 kartonkiastia 600 l 3,50 € alv 0% 

 Paperinkeräys ilmainen



Jätehuollon seurannan jälkeen…
 esimerkkejä kustannuksista v.2013

 660 litran kuivajäteastioita 1 kpl, tyhjennys 2 x vk = 951 €/v 

 vähennettiin tyhjennyskertoja, tyhjennys 1 x vk = 475 €/v 

säästö vuodessa = - 477 €/v

 240 litran biojäteastioita 1 kpl, tyhjennys 1 x vk = 433 €/v 

 vaihdetaan 1 kpl 140 litran biojäteastiaan, tyhj. 1 x vk = 386 €/v 

säästö vuodessa = - 47 €/v

 660 l sekajäteastioita 2 kpl, tyhjennys 1 x vk = 951 €/v 

 vähennettiin toinen sekaj.ast., lis. kartonkiastia 600l tyhj. 1 x kk = 

385 €/v 

säästö vuodessa = -566 €/v 



Jätehuollon seurannan jälkeen…
Seurannan jälkeiset toimenpiteet

 Tiivis yhteydenpito kuljetusyrittäjiin 

 muutosten viestittäminen heti esim. astioiden 

poisto/vaihto 

 yhteyshenkilön vaatiminen, jos asiakaspalvelu ei 

toimi 

 ilmoituskäytännöstä sopiminen, esim. kun 

tyhjentäjä huomaa astian olevan rikki 

 Sovittiin yhteydenpidosta kiinteistön käyttäjien 

kanssa

 puhtaanapidon ja ruokapalvelujen henkilöstö 

 muut kiinteistössä toimivat henkilöt 



Jätehuollon seurannan tärkeys

Seuranta käytännössä

 Laitoshuoltajat ja osassa kiinteistöjä keittiöhenkilökunta

 käyvät lähes päivittäin ja huomioivat ongelmat ja muutokset 

herkästi

 Kiinteistöhuoltajat

 tarkkailevat silmämääräisesti käydessään kiinteistöillä, 

ilmoittavat lähes aina, jos huomaavat ongelmia

 Kiinteistön käyttäjät

 käyvät ja ilmoittavat satunnaisesti, jos asia kiinnostaa

 eivät aina välitä tai ymmärrä, miten paljon kustannukset 

lisääntyvät, kun ei lajitella oikein 



Jätehuollon seuranta käytännössä
Seurantaa jatkettava koko ajan 

Kuva v.2014 keväältä Kartanon 

koululta 



Jätehuollon seuranta… 

Kaupungintalon jätetila ennen ja jälkeen 

siistimisen



Jätehuollon seuranta 

kaupunkikiinteistöissä 

Loppupäätelmä seurannasta 

 seuranta aktivoi myös käyttäjiä ymmärtämään 

kustannuksia 

 avaa uuden maailman jätehuoltoon 

 lukollisuus tärkeää, jolloin muut, kuin 

kiinteistön käyttäjät eivät vie jätteitä astioihin 

 yksiköt joutuvat myös itse miettimään jätteiden 

”dumppaamista” 

 miten päästä eroon jätteistä, jotka eivät 

kuulu laitoshuollon palvelusopimukseen

 aivan liian paljon ”tietämättömyyttä” – tietoa on 

kuitenkin tarjolla 



Jätehuolto asuinkiinteistöissä

Seuranta oli paremmin ”hanskassa”

 Kiinteistöhuolto ja isännöitsijä tarkkailivat 

jatkuvasti

 jokaisella kiinteistöllä oma budjetti

 kiinteistöhuoltaja käy lähes päivittäin

 Asukkaat ilmoittavat herkästi

 Lähes jokaisella kiinteistöllä on asukas, joka 

”välittää” kustannuksista



Jätehuolto asuinkiinteistöissä

Syväkeräysastioiden tyhjennysrytmiä ei 

oltu mietitty

 Tyhjennyksiä tehtiin lähes tyhjille astioille

 Biojätteen kohdalla, oli noudatettu pinta-

astioiden jätemääräyksiä



Jätehuolto asuinkiinteistöissä
Vähennettiin tyhjennyksiä oleellisesti

 Mitoitus asukasmäärien mukaan (vertailukohtana oma 

taloyhtiöni)

 kymmenen kiinteistön tyhjennykset ”viilattiin”

 parhaimmillaan tyhjennyksiä vähennettiin 48:sta 

kerrasta12!!!

 Pääosin biojätekuluissa säästöä

 Säästö n. 10 000/v

 Myös kuivajätekuluja säästyi

 Säästö n. 5 000/v

 Ympäristö ja ”kukkaro” kiittää!!

 Turhat tyhjennysajot vähenivät dramaattisesti

 Vuokrakustannuksiin suuri vaikutus



Hyvin järjestetty jätehuolto

Säästää kustannuksia

 Huomaamatta, ilman, että se on keneltäkään pois

 Henkilökunta (kaikki kiinteistössä toimivat) ei hukkaa 

aikaansa turhiin soitteluihin

 Maksetaan vain ”oikeista asioista”, lajittelu on 

halvempaa pitkässä juoksussa

Säästää ympäristöä

 Turhat jäteautojen ajot vähenevät

 Jätelain henki toteutuu, kun uusioraaka-aine ei mene 

polttoon



Kiitos mielenkiinnosta!


