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Pietarin jätehuolto kuntoon 
Suomalaisosaamisesta otetaan mallia, kun Pietari rakentaa tehokasta 

jätehuoltojärjestelmää.

L JOHANNA TERVA, MARINA HIMANEN, 

ANDREY ALEXEEV JA KUVAT JOHANNA TERVA 

M Sekajätteen käsittely tapahtuu Pietarissa liukuhihnastoilla käsin.

Jätehuolto on yksi Venäjän kriittisimmistä ongelmista. 
Pietarin asukkaiden ja laitosten tuottaman yhdyskun-
tajätteen määrä nousee jatkuvasti. Kaupunkiin tarvitaan 
toimiva jätteenkäsittelyjärjestelmä, joka täyttäisi nykyi-
set alueelliset ja rakenteelliset vaatimukset.

Viimeaikaisia edistysaskelia ovat lähes rakennusvaiheeseen 
edennyt Levashovon uusi jätteenkäsittelylaitos, keväällä avau-
tuva kaupungin tietojärjestelmiin integroitu jäteportaali sekä 
Novoselkin kaatopaikan sulkemissuunnitelmat.

Pietarin kaupungin vuosille 2012‒2020 tehdyn jätteidenkä-
sittelyjärjestelmän alueohjelman mukaan Pietarissa selvitetään 
kahden uuden jätteenkäsittely- ja polttolaitoksen rakentamista 
sekä nykyisten MPBO:n modernisointia Janinossa ja Vol-
honskoje shossella.

Levashovon uuden laitoksen toimittajaksi on valittu kreik-
kalaiskonsortio Aktor Concessions S.A. ‒ Helector S.A. Lai-
toksen kapasiteetti tulee olemaan 350 000 tonnia vuodessa, 
jätteiden hyödyntämisaste 70 % ja kokonaisbudjetti noin 300 
miljoonaa euroa.

MPBO-2 laitoksen käytössä oleva Novoselkin kaatopaikka 

on yksi Pietarin ja Leningradin alueen suurimmista, jonka 
käyttöoikeus päättyy vuoden 2015 alussa. Kotitalous- ja ra-
kennusjätteen loppusijoitukseen tarkoitettu kaatopaikka on 
kuitenkin ääriään myöten täynnä ja sulkeminen on edessä 
lähitulevaisuudessa.

Jätetieto portaaliin
ENPI-hankkeen myötä käynnistettävä jäteportaali tarjoaa 
alustan jätteen, laitteiden ja materiaalien osto-, myynti- ja 
tapahtumailmoituksille, artikkeleille ja uutisille sekä asiantun-
tijapalvelujen tai jätehuoltolaitteiden mainostajille. Portaalissa 
toimii myös tietokanta jätehuoltoon osallistuvista organisaati-
oista ja yrityksistä. Portaali on yhdistetty Pietarin alueelliseen 
jäterekisteriin, johon yritykset ovat velvollisia neljännesvuo-
sittain raportoimaan tuottamansa jätemäärät.

Suomalaista asiantuntemusta on hyödynnetty Ramboll 
Finland Oy:n tekemässä asiantuntijatutkimuksessa kaato-
paikan sulkemisteknologioista ja vaatimuksista Venäjällä ja 
EU-maissa. Tutkimus kuvaa Venäjän ja EU:n lainsäädäntöä 
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M Asiantuntijaryhmä tutustui Suurpellon alueen putkikeräys-
järjestelmään keväällä 2013.

M Dmitry Astakhov esitteli Pietarin MPBO-2 jätteenkäsittelylai-
toksen toimintaa maaliskuussa 2013.

ja moderneja kaatopaikan sulkemistekniikoita sekä -materiaa-
leja. Työssä annetaan EU-määräysten mukaisia suosituksia No-
voselkin kaatopaikan sulkemiseksi sekä kaatopaikkakaasujen ja 
suotovesien keräämiseksi.

Lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimustyöryhmä 
on toteuttanut katsauksen Suomen jätehuollon valvontameka-
nismeihin osana projektin asiantuntijatyötä.

Venäläisen asiantuntijaryhmän puolelta on tehty mm. tutki-
mus Ekopuiston perustamisesta Levashovon teollisuusalueelle 
sekä MPBO-2-laitoksen modernisointiselvitys. Modernisaa-
tioprojektissa joko uudistetaan nykyistä jätteenkäsittelylaitosta 
tai rakennetaan kokonaan uusi laitos. Tavoitteena on kasvattaa 

taloudellisesti arvokkaiden jätejakeiden hyödyntämistä ja vähen-
tää käsittelemättömän, kaatopaikalle vietävän jätteen määrää.

Tällä hetkellä suurin osa myös biohajoavasta jätteestä loppu-
sijoitetaan kaatopaikalle sekajätteen mukana. 

Ympäristöalan asiantuntijuutta ja tietoisuutta on edistänyt 
Pietarissa asiantuntijoille järjestetty kurssi suomalaisesta jätteen-
käsittelystä sekä taskukokoinen EcoGuide-kierrätysopas, jonka 
toteutukseen ja jakeluun Pietarissa osallistui vapaaehtoisjärjestöjä. 
Tänä keväänä alkoi opiskelijoille tarkoitettu valokuvauskilpailu 
teemalla Jätteetön Pietari. Lisäksi on järjestetty asiantuntija-
tapaamisia ja seminaareja yhteistyössä muiden ympäristöalan 
projektien kanssa. 

Konkreettisesti Suomen jätteenkäsittelyjärjestelmiin ja -tek-
nologioihin on tähän mennessä tutustuttu pääkaupunkiseudulla, 
Jyväskylässä, Forssassa ja Kouvolassa. Venäläisasiantuntijoille on 
esitelty mm. ZenRoboticsin robottilajittelijaa, jätteiden putkike-
räysjärjestelmää, Kuusakosken Heinolan tehdasta, Uusioainek-
sen vaahtolasituotantoa, Ämmässuon ja Kujalan kaatopaikkoja, 
Hyötyvirta-ekopuistoa, Lahti Energian kaasutusvoimalaitosta, 
SITA Suomen hyötykeskusta, L&T Keravan kierrätyspuistoa, 

Envorin biojätteen käsittelyjärjestelmiä, Loimi-Hämeen Jäte-
huollon toimintaa sekä suomalaisia ympäristökasvatusperiaatteita.

Metropoli tuottaa kaatopaikkavuoria
Keskimäärin asukasta kohden Pietarissa syntyy 1,5 kuutiota 
yhdyskuntajätettä vuodessa. Tällä hetkellä kaupungin asukkaat 
maksavat jätteiden käsittelystä noin seitsemän senttiä per asuin-
neliö sisältäen sekä kuljetus- että käsittelymaksun.

Asukkailla ei ole erilliskeräysvelvoitetta, minkä vuoksi kau-
pungin 25 000 keräyspisteen säiliöihin tulee sekajätteen mukana 
myös vaarallista jätettä, vaikka sitä kerättiinkin vapaaehtoisvoimin 
kiertäviin ekomobiileihin ja kiinteisiin keräyspisteisiin vuonna 
2012 jopa 16 tonnia.

Pietarin alueella jätteen kuljetuksesta ja keräyksestä vastaa noin 
300 eri yritystä, joista kaksi suurinta kuljettaa yli 2/3 kokonais-
jätemäärästä. MPBO-laitosten suorituskyky ei riitä kattamaan 
Pietarin kasvavaa jätteenkäsittelytarvetta. Jätteiden käsittely on 
alueellisille toimijoille kannattamatonta. Virallisten viiden jäte-
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M Asiantuntijaryhmän vierailu L&T:n Keravan kierrätyspuistossa keväällä 2014.

M Tällä hetkellä Pietarissa erilliskeräyksiä järjestävät eri järjestöt 
kaupungin lopetettua lajittelukokeilun.

aseman lisäksi Pietarissa toimii jäteasemia, joissa jätettä lajitellaan 
laittomasti.

Vuonna 2012 kaatopaikoille, jotka pääosin sijaitsevat kau-
pungin ulkopuolella Leningradin alueella, loppusijoitettiin 
85 % syntyneestä yhdyskuntajätteestä.

Ratkaisujen roadmap
Yleistyksenä Pietarin jätteenkäsittelyjärjestelmän ongelmat voi-
daan kiteyttää seuraavasti: 
l jätteen hyötykäytön keskitetyn hallintojärjestelmän 

puuttuminen
l uusien ja olemassa olevien jätteenkäsittelylaitosten 

modernisointi- ja rakennustarve 
l elektronisen jätevirtojen valvontajärjestelmän puuttuminen
l jätteen loppusijoituspaikkojen eli kaatopaikka-alueiden puute
l laittomien kaatopaikkojen määrän kasvu
l laittomat jätteen tyhjennys- ja käsittelyasemat
l hyötyjakeen kysynnän vähyys Pietarissa ja Leningradin alueella
l jätteiden erilliskeräysmallin ja kansalaistiedotuksen 

puuttuminen

Johtopäätöksenä työryhmä on muotoillut kuusikohtaisen suun-
nitelman Pietarin kaupungin jätteenkäsittelyjärjestelmän kehit-
tämiselle. Ratkaisut ovat syntyneet yleiseurooppalaisia käytäntö-
jä ja menestystekijöitä sekä Pietarin jätteenkäsittelyjärjestelmän 
ongelmia sekä mahdollisia kehityssuuntia analysoitaessa.

A Yhtenäisten alueellisten jätteenkäsittelyperiaatteiden 
luominen
a Esim. EU:n viisiportaisen jätehierarkian mukaan

B Ympäristö- ja jätehuoltoalan markkinaehtojen luominen 
isoille ja pk-yrityksille 
a Toimijat, sopimusketjut, hallinnolliset puitteet ja 

tavoitteet
C Raaka-aineena hyödynnettävän jäteaineksen taloudellisten

mahdollisuuksien ja investointipotentiaalin arviointi 
a Yritysten sijainnin määritteleminen
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D Sähköisen jätepörssin muodostaminen materiaali-
kierrätyksen kasvattamiseksi

E Elektronisen paikkatietojärjestelmän luominen 
a jätteen synnyn, logistiikkavirtojen ja käsittelyn reaali-

aikainen seuranta, joka mahdollistaa läpinäkyvän 
prosessin ja luo edellytykset tehokkaalle hallinnalle

F Jätteiden erilliskeräyksen testaaminen yksittäisillä 
kotitalouksilla 
a kuljetusten järjestäminen erilliskerätyille jätteille, 

erilliskeräyksen laajentamisen monistamisen arviointi 
ja tehokkaan erilliskeräysjärjestelmän kehittäminen 

Kuluvan vuoden syksyyn asti jatkuva hanke on koonnut suo-
malaisia ja venäläisiä jätealan toimijoita yhteen ja lisännyt 
ennen kaikkea Pietarin kaupungin viranomaisten tietoisuutta 

jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen tek-
nologioista kestävän nykyaikaisen jä-
tehuoltojärjestelmän kehittämisessä.

Pietarin asukkaiden ympäristötie-
toisuuden paraneminen riippuu myös 
kaupunkilaisten omasta motivaatiosta 
ja halusta työskennellä yhteisen pa-
remman ympäristön eteen.

Suomalaiset voivat omilla innova-
tiivisilla esimerkeillä saada pietarilai-
set heräämään ja toimimaan järkevästi 
oman elämänlaatunsa parantamiseksi. 
Ekokouluille ja ympäristökasvatuk-
selle on nyt todella tarvetta, jotta 
seuraavat sukupolvet ymmärtäisivät 
välittää ympäristöstään. L
Artikkeli perustuu Andrey Alexeevin 
kirjoitukseen Ekonomika i upravlenie 
-lehden numerossa 4/2013.

Mikä ENPI?
•  ENPI Waste management in St. Petersburg (SE500) -hankkeen 

tavoitteena on parantaa kaupungin ylläpitämää jätehuolto-
jjärjestelmää sekä löytää moderneja ja tehokkaita jätteen-
käsittelyteknologioita mallintamalla suomalaista osaamista.

•  Hanketta koordinoi Pietarin informaatio-analyyttinen keskus IAC
• Muut partnerit: Finpro ry, Pietarin valtiollinen finanssi- ja 

talousyliopisto Finec ja Pietarin kaupungin kunnossapito- 
sekä IT- ja viestintäkomiteat

•  ENPI CBC –ohjelman kautta hanketta rahoittavat Suomi, 
Venäjä ja EU

•  http://wm.iac.spb.ru
•  http://waste-exchange.iac.spb.ru

M Sekajätehihnastoa Pietarin jätteenkäsittelylaitoksella.


