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Elina SaarinEn

Vaikka hyötyjätteiden erilliskeräysmah-
dollisuudet ovat parantuneet, pakkaus-
jätteiden määrä sekajätteiden joukossa 

ei ole vähentynyt. Päinvastoin, pakkausjätteen 
osuus sekajätteestä on jopa kasvanut viidessä 
vuodessa.

Myös keittiöjätettä ja muuta biohajoavaa jä-
tettä on sekajätteessä yhä paljon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
teetti Ramboll Finland Oy:llä syksyllä laajan 
sekajätteen koostumustutkimuksen. Edellisen 
kerran yhtä laaja selvitys tehtiin vuonna 2007.

Tutkimus vertaa, mitä sekajäteastiaan ker-
tyy erikokoisissa kiinteistöissä pääkaupunki-
seudulla. Tutkimus perustuu viime syyskuussa 
viikon aikana toteutetuissa sekajäteastiatyhjen-

nyksissä kertyneen jätemateriaalin koostumus-
analyysiin.

Tutkijat ovat käyneet läpi lähes neljä tonnia 
jätettä, joka on otos 20 jätekuormasta 7 200 
huoneiston eli noin 15 000 asukkaan alueelta. 
Tutkijat lajittelivat sekajäteotokset 31 eri jäte-
jakeeseen niiden fysikaalisten ominaisuuksien 
perusteella.

Tulosten perusteella pääkaupunkiseudun 
asukas tuottaa vuodessa keskimäärin 176 ki-
loa jätettä. Määrä on kasvanut viiden vuoden 
takaisesta, 166 kilosta.

Biojätettä kotitalouksien sekajätteestä oli 39 
prosenttia eli 69 kiloa asukasta kohden.

Eniten on kuitenkin kasvanut erilaisten pak-
kausmateriaalien, kuten muovin, metallin, pah-
vin, paperin ja kartongin määrä sekajätteessä. 
Muovin osuus on 18 prosenttia eli 32 kiloa. 
Paperin, pahvin ja kartongin osuus on 15 pro-
senttia eli yhteensä 26 kiloa asukasta kohden.

Verrattuna vuoteen 2007 pääkaupunkiseutu-
lainen panee sekajäteastiaan nyt yli viisi ki-
loa enemmän muovipakkauksia kuin silloin. 
Kuitupakkauksia hän laittaa astiaan 2,1 kiloa 
enemmän, metallipakkauksia noin kilon ver-

ran lisää ja seka-
laisia pakkauksia 
kuten kahvipaket-
tejakin puolisen 
kiloa lisää.

Ainoastaan lasi-
pakkausten määrä 
sekajätteen jou-
kossa on vähen-
tynyt selkeästi, 
nelisenkymmentä 
prosenttia. Tämä-
kään ei välttämättä 
kerro pelkästään 
lasipakkausten en-
tistä paremmasta 
erillislajittelusta, 
vaan myös sii-
tä, että pakkaava 
teollisuus on al-

kanut suosia elintarvikepakkauksissaan yhä 
enemmän muovisia pakkauksia lasisten sijasta.

Erilliskeräys näyttää kuitenkin vaikuttavan 
sekajätteen koostumukseen. Tuloksista voi lu-
kea, että niissä kiinteistöissä, joissa on oma jä-
teastia erilliskerätylle biojätteelle, keittiöjätettä 
on päätynyt vähiten sekajäteastiaan. Sekajätettä 
myös syntyy vähiten suurissa, yli 20 huoneiston 
kiinteistöissä, joissa on parhaat mahdollisuu-
det hyötyjätteiden erilliskeräykseen. Toiseksi 
vähiten sekajätettä syntyy omakotitaloissa, 
mihin saattaa vaikuttaa se, että omakotitalossa 
asukas näkee muita suoremmin oman jätteen-
lajittelunsa vaikutukset jätelaskussaan ja pystyy 
myös itsenäisesti päättämään esimerkiksi oman 
kompostorin hankinnasta.

”Tulokset eivät yllättäneet. Muutos on hidas-
ta. Asukkaissa on tietty joukko, joka lajittelee 
jätteensä hyvin, mutta se, että kaikki tekisivät 
niin, on vielä kaukana”, projektipäällikkö Kirsi 
Karhu pohtii.

HSY käyttää tutkimustietoa suunnitellessaan 
jätteiden keräystä ja käsittelyvaihtoehtoja sekä 
toteuttaessaan jäteneuvontaa.

”Tieto kulkee läpi HSY:n kaikkien toiminto-
jen. Se on oleellista, kun mietimme esimerkiksi 
energiahyödyntämistä. Toiminnan kehittämi-
seksi on tärkeä tietää, mitä palamattomia ja 
muuhun hyödyntämiseen soveltuvia jakeita 
sekajätteen joukossa on.”

Karhun mielestä biojätteen lajittelukampan-
jalle näyttäisi tulosten valossa olevan tarvetta. 
Erityisesti, kun uusi mädätyslaitos valmistuu 
ensi vuonna, ja biojätteelle on jälleen tarjolla 
riittävästi käsittelykapasiteettia.

”Jotta orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon 
tavoitteisiin päästään, se vaatii jonkinlaista lai-
tosmaista käsittelyä. Asukkaiden tekemän la-
jittelun avulla ei niin tiukkoihin tavoitteisiin 
päästä”, Karhu summaa. l

Tutkimusraportti ”Pääkaupunkiseudun kotitalouksien se-
kajätteen määrä ja laatu vuonna 2012. Koostumustutki-
mus.” löytyy HSY:n kotisivuilta.Tutkimus toteutettiin osana 
Materiaalitehokas jätehuolto -hanketta (EAKR A31559).

Sekajätteestä yhä enemmän 
on pakkausjätettä

Pääkaupunkiseudun asukkaan vuotuinen sekäjätemäärä koostuu tutkimuksen perusteella näistä jätteistä.

Pääkaupunkiseudun asukkaat 
heittävät yhä pakkausjätteitä 

sekajäte-astiaan, jopa huomattavasti 
enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Kotitalouksien sekajätteen sisältämien pakkausten jakautuminen eri materiaalien 
mukaan. Valtaosa sekajätteenä pois heitettävistä pakkauksista on muovipakkauksia.

Jäteryhmien kg/as/a -jakaumat tutkimusryhmittäin vuonna 2012
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