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Johdanto
Tämä opas ohjeistaa, miten kuluttajilta erillis-
kerätyn metallijätteen koostumusta tulisi tut-
kia. Oppaassa kerrotaan, miten erilliskerätystä 
metallijätteestä otetaan edustavia näytteitä ja 
miten näytteet lajitellaan käsin eri jakeisiin siten, 
että tulokset palvelevat koostumustutkimuksel-
le asetettuja tavoitteita mahdollisimman hyvin. 

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT Oy ja Mepak- 
Kierrätys Oy, joka on metallipakkausten tuotta-
jayhteisö. Mepak-Kierrätys Oy huolehtii siitä, 
että  metallipakkausten tuottajavastuuvelvolli-
suudet toteutuvat Suomessa jätelain ja pakka-
usjäteasetuksen mukaisesti. Vertailukelpoinen 
tilastotieto metallipakkausjätteen koostumuk-
sesta on tärkeää, sillä Mepak-Kierrätys Oy vas-
taa myös metallipakkausjätteen määrien rapor-
toinnista Pirkanmaan Ely-keskukselle. 

Kuluttajilta kerätään metallijätettä erillis-
keräysjärjestelmillä  kiinteistökeräyksenä ja 
aluekeräyspisteiden eli ekopisteiden kautta. 
Yritysten metallipakkauksia varten on vastaan-
ottoterminaaliverkosto, jonka toimipisteisiin 
yritykset toimittavat metallipakkausjätteen. 
Tämä opas antaa keinot kuluttajilta erilliskerä-
tyn metallijätteen koostumuksen tutkimukseen.

Oppaassa esitetyt ohjeet perustuvat muun 
muassa VTT:n vuonna 2019 Mepak-Kierrätys 
Oy:n toimeksiannosta tekemään tutkimukseen, 
jossa selvitettiin metallijätteen koostumusta ku-
luttajakeräysjärjestelmissä. Tutkimus oli laajin ja 
ensimmäinen valtakunnallinen Suomessa tehty 
selvitys metallijätteen koostumuksesta. Se tuotti 
runsaasti uutta tietoa metallijätteen koostumus-
tutkimukseen soveltuvista käytännöistä. 

Tutkimuksesta tehty raportti on ladattavissa 
Mepak-Kierrätys Oy:n verkkosivuilta. Se sisäl-
tää osin tätä opasta yksityiskohtaisempia tieto-
ja muun muassa metallijätteen näytteenotosta 
ja lajittelusta. VTT:n tutkimuksessa sovellettu 
lähestymistapa havaittiin hyväksi ja toistettavia 
tuloksia tuottavaksi, ja siksi sen tuottamat opit 
on kerätty tähän oppaaseen.

Metallijätteen määrä ja 
luonne kuluttajakeräys- 
järjestelmissä
Kuluttajakeräysjärjestelmiin päätyy Suomessa 
vuosittain noin kaksi kiloa metallijätettä 
asukasta kohden (Salmenperä et al. 2019). 
Kun tämä kerrotaan Suomen asukasluvulla, 
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Kuva 1: RINKI-ekopiste

https://www.mepak.fi/fi/
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kuluttajilta erilliskerätyn metallijätteen mää-
rän arvioidaan olevan noin 11 000 tonnia 
vuodessa. 

VTT:n tutkimusta (Jokinen et al. 2019) 
varten Mepak-Kierrätys Oy arvioi, että kulut-
tajilta erilliskerätystä metallijätteestä noin 6 
000 tonnia kerätään RINKI-ekopisteistä (alue-
keräyspisteitä) ja loput noin 5 000 tonnia kiin-
teistökeräyksenä sekä kuntien täydentävänä 
aluekeräyksenä (vain pieni osuus).

VTT:n koostumustutkimuksessa yhteen 
kiinteistöistä kerättyyn metallijätekuormaan 
tyhjennettiin tyypillisesti 120–160 metallijäte-
astiaa eli keräysvälinettä. Niiden koko vaihteli 
120 litrasta 800 litraan. Tyypillisin keräysväli-
neen koko oli 240 litraa. 

Aluekeräyksessä autokuormalliseen tyhjen-
nettiin 6–24 keräysastiaa, joiden tyypillinen 
koko oli 3–7 kuutiota. Esimerkki aluekeräyksen 
RINKI-ekopisteestä on esitetty kuvassa 1. Alue- 
keräyspisteissä keräysastiat ja niiden suuaukot 
ovat yleensä suurempia kuin kiinteistökeräyk-
sessä. Aluekeräyksen metallijätteessä onkin 
tämän seurauksena jonkin verran suurempia 
metalliesineitä kuin kiinteistökeräyksen tuotta-
massa metallijätteessä. 

VTT:n tutkimuksessa tyypillisin kuormakoko 
sekä kiinteistö- että aluekeräyksessä oli 1000 ja 
2000 kilogramman välillä. Suurimmat yksittäiset 
kuormat olivat aluekeräyksessä massaltaan yli 5 
000 kiloa. Kuvissa 2 ja 3 on esimerkit alue- ja kiin-
teistökerätyistä metallijätekuormista. 

Osa kuormista oli puristettu keräysautossa 
tiiviimmäksi kuljetustiheyden kasvattamiseksi. 
Tämä on hyvä huomioida koostumustutkimusta 
suunniteltaessa. Puristaminen hankaloittaa näyt-
teiden käsinlajittelua, sillä suuri määrä kappaleita 
saattaa puristua yhteen. Lisäksi kappaleiden 
tunnistaminen hankaloituu.
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Kuva 2. Aluekerättyä metallijätettä kipattuna kuormasta.

 Kuva 3. Kiinteistökerättyä metallijätettä kipattuna kuormasta.
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Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen tarve  
ja tavoitteiden määrittely
Metallijätettä kerätään kuluttajilta metallien eril-
liskeräysjärjestelmillä, joita ovat kiinteistökeräys 
ja aluekeräyspisteet. Kuluttajilta erilliskerätyn 
metallijätteen koostumuksen selvittämiseen on 
monenlaisia tarpeita, jotka tulee määritellä tar-
kasti heti tutkimuksen alussa.

Tutkimuksella voidaan kerätä tietoa esimerkiksi:
• eri tahojen vastuulle kuuluvien metallijättei-

den, käytännössä pienmetallin ja metalli- 
pakkausjätteen määristä tilastointia varten 

• metallijätteen joukossa olevan rejektin (kerä-
ykseen kuulumaton jäte) määrästä

• erilliskeräysjärjestelmien metallijätteen koos-
tumuksesta

• metallijätteen koostumuksen eroavaisuuksista 
maantieteellisten alueiden välillä 

• metallijätteen koostumuksen eroavaisuuksista 
erilaisten keräystapojen ja asumismuotojen välillä

• jätteiden keräysmenetelmien ja lajitteluohjei-
den kehittämisen tueksi.

Tiedon tarve ohjaa tutkimuksen suunnittelua 
ja tavoitteiden määrittelyä. Metallijäte voidaan 
jakaa kahteen pääjakeeseen: metallipakkauksiin 
ja pienmetalliin. Metallin lisäksi kuluttajakeräys-
järjestelmiin päätyy keräykseen kuulumatonta 
jätettä. Pelkistetyimmillään koostumustutki-
muksen tavoitteena voi olla kyseisten jakeiden ja 
keräykseen kuulumattoman jätteen eli rejektin 
osuuksien määrittäminen tietyssä satunnaisessa 
kuormassa, tietyllä alueella tai valtakunnallisesti. 

Jako metallipakkausjätteen ja pienmetallin 
välillä on keskeistä erityisesti pakkauksia kos-
kevan tuottajavastuun vuoksi. Tuottajavastuu 
tuo mukanaan raportointivelvollisuuden, joka 
koskee ainoastaan kierrätettyä metallipakka-
usjätettä. Mepak-Kierrätys Oy:n tuottamista 
raporteista poistetaan pienmetallin ja rejektin 
osuudet, joten myös niiden osuuksien selvit-
täminen on tutkimuksessa tärkeää. Rejektiksi 
luokiteltavasta jätteestä voidaan eritellä muun 
muassa muovit, paperit ja pahvit, lasi, sähkö- ja 
elektroniikkaromu (SER), sekajäte, biojäte ja 
vaarallinen jäte. Näitä tietoja tarvitaan myös sil-
loin, kun lajitteluohjeita kehitetään.

Tutkimuksen budjetti ja aikataulu määrittä-
vät usein tutkimuksen laajuuden. Tutkimusta 
suunniteltaessa tärkeimpiä määriteltäviä pa-
rametreja ovat tutkittavien näytteiden koko ja 
lukumäärä sekä tutkittavien näytteiden jakau-
tuminen esimerkiksi maantieteellisesti.  

Tutkimuksen aikana kertyy usein myös tie-
toa, jota ei tutkimussuunnitelman mukaan ollut 
tarkoitus kerätä. Esimerkiksi metallijätteen 
valtakunnallista koostumusta selvitettäessä 
on näytteitä otettava mahdollisimman katta-
vasti eri puolilta Suomea. Tällöin muun muas-
sa mahdolliset alueelliset erot metallijätteen 
koostumuksessa tulevat näkyviin. Tällaisessa 
tutkimuksessa näytteitä otetaan sekä alue- että 
kiinteistökeräyksestä, jolloin myös mahdol-
liset erot metallijätteen koostumuksessa eri 
keräystyypeissä tulevat esiin. Nämä lisätiedot 
voivat auttaa arvioimaan, tuleeko esimerkiksi 
metallijätteen valtakunnallisen koostumuksen 
laskennassa painottaa eri alueiden väkimääriä, 
jos näytteiden koostumuksissa on suurta alu-
eellista hajontaa.

Osallistuvat tahot
Tiedontarve metallijätteen koostumuksesta ku-
luttajakeräysjärjestelmissä on nykytilanteessa 
pääasiassa metallipakkausten tuottajavastuu-
yhteisöllä, Mepak-Kierrätys Oy:llä. Tuottajavas-
tuuyhteisö voi käytännössä tilata tutkimuksen 
tutkimusorganisaatiolta tai esimerkiksi konsult-
tiyritykseltä. 

Myös muilla kuin tuottajavastuuyhteisöllä 
voi kuitenkin olla mielenkiintoa metallijätteen 
koostumustutkimusta kohtaan. Esimerkiksi 
pantillisten juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjän PALPA:n ja sähkö- ja elekt-
roniikkaromun tuottajavastuuyhteisöjen (ERP 
Finland ry, SER-Tuottajayhteisö ry sekä SELT ry, 
ICT-Tuottajaosuuskunta ty ja Flip ry) keräysvel-
voitteiden piiriin kuuluvia materiaaleja päätyy 
väärin lajiteltuna metallijätteen kuluttajake-
räysjärjestelmiin. Näilläkin tahoilla voi siis olla 
kiinnostusta osallistua metallijätteen koostu-
mustutkimuksiin. 

Kuluttaja voi lajitella metallikeräysastiaan 
sekä metallipakkauksia että pienmetallia. 
Pienmetalli kuuluu kunnallisen jätehuollon 
vastuulle, joten tieto pienmetallin osuudesta 
on merkittävä kuntasektorille. Tutkimukseen 
osallistuvana tahona voi olla mukana Suomen 
kiertovoima ry KIVO tai Kuntaliitto.

Tuottajavastuun toteutumista valvoo Pirkan-
maan ELY-keskus, jolle Mepak-Kierrätys Oy ra-
portoi säännöllisesti tiedot metallipakkausjätteen  
kierrätysmääristä. Myös valvovaa viranomaista 
tulee informoida tutkimuksen toteutuksesta, jot-
ta saatavat tulokset ovat varmasti viranomaisen 
vaatimusten mukaisia.  Pirkanmaan Ely-keskuk-
sen edustaja oli mukana vuonna 2019 VTT:n to-
teuttaman tutkimuksen  ohjausryhmässä. 



6

Muita tutkimuksessa tarvittavia yhteistyöta-
hoja ovat esimerkiksi jäteyhtiöt tai jätteenkä-
sittelyä toteuttavat yksityiset yritykset, joiden 
vastaanottopaikkoihin metallijätekuormat 
saapuvat punnitusta ja jatkokuormausta varten. 
Lisäksi yhteistyötahoja ovat kuljetusyritykset, 
jotka keräävät metallijätteen kiinteistöiltä ja 
aluekeräyspisteiltä. Kuljetusyrityksiltä saadaan 
tiedot keräyspisteiden ja -välineiden lukumää-
ristä reitiltä, jolta tutkimukseen valittavat kuor-
mat kerätään.

Aikataulu ja tarvittavat henkilöresurssit
Kuluttajilta kerätyn metallijätteen koostumuk-
sen määrittäminen toteutetaan käsinlajittelutut-
kimuksena. Tutkimuksen aikatauluun vaikutta-
vat erityisesti näytteenottoon ja käsinlajitteluun 
kuluva aika sekä riittävän jätemäärän kertymi-
nen keräyspisteisiin. Harvaan asutuilla alueilla 
on joissain tutkimuksissa kulunut jopa seitsemän 
viikkoa, että kuormaan on saatu tuhat kiloa kiin-
teistökerättyä metallijätettä. Lisäksi aikaa on 
varattava tutkimusten suunnitteluun, yhteyden-
pitoon ja raportointiin. 

Kuluttajakerätystä metallijätteestä otettujen 
näytteiden käsin lajitteluun kuluva aika riippuu 
suurimmaksi osaksi näytteen koosta, käsin la-
jittelun ulkopuolelle jäävälle hienoainekselle 
sovittavasta partikkelikoosta  ja tärkeimpänä 
lajittelijoiden kokemuksesta. Käsin tehtävissä 
koostumustutkimuksissa on tärkeää muistaa, 
että suurin virhelähde muodostuu usein tekijäs-
tä. Siksi tutkimuksessa tulee käyttää samaa tai 
samoja näytteenottajia ja lajittelijoita jokaisen 
tutkittavan näytteen kohdalla.

Esimerkki näytteenoton ja käsinlajittelun  

ajankäytöstä VTT:n tutkimuksessa  

(Jokinen et al. 2019)
VTT:n tekemässä koostumustutkimuksessa 

kahdelta kokeneelta henkilöltä kului noin yksi päivä 
kuormien esikäsittelyn koordinointiin (yhteistyö 
terminaalihenkilöstön ja koneavun kanssa) ja näyt-
teenottoon (100 kg näyte/kuorma) vastaanottoter-
minaalissa. Yksi työpäivä kahdelta henkilöltä sisälsi 
näytteenoton sekä kiinteistökerätystä että alueke-
rätystä metallijätekuormasta. Lisää työaikaa kertyi, 
kun näytteenottajat  siirtyivät kaukana sijaitseviin 
kohteisiin. 
 Näytteen seulonta ja lajittelu vei VTT:n tutkimuk-
sessa yhden työpäivän näytettä kohden. Näytteen 
koko oli 100 kg ja partikkelikooltaan alle 20 mm 
hienoaines seulottiin pois. Lajitellut jakeet olivat 
pienmetalli, metallipakkaukset ja rejekti, josta eri-
teltiin muovit, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), 
sekajäte, vaarallinen jäte, lasi, puu, biojäte, kartonki 
ja paperi. Työn tekivät samat kaksi lajittelijaa, jotka 
vastasivat myös kuormien esikäsittelystä ja näyt-
teenotosta.

Näytteenoton ja lajittelun 
suunnittelu
Näytteenoton ja lajittelun suunnittelu perustuu 
tutkimuksen tavoitteisiin ja tiedontarpeisiin. Täs-
sä alaluvussa kuvataan suunnitteluun keskeisesti 
vaikuttavia tekijöitä.

Yhteistyöverkosto ja yhteydenpito
Metallijätteen koostumustutkimuksessa yhteistyö-
verkostoon kuuluvat työn tilaajan ja toteuttajan li-
säksi ainakin jätteen vastaanottopaikat ja kuljetusyri-
tykset. Heidän avullaan tarvittavat kuormat kuljete-
taan ja punnitaan sekä suoritetaan näytteenotto.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kans-
sa on tärkeää. Hyvä viestintä varmistaa, että 
tutkimusta varten saadaan tarvittavat jätekuor-
mat ja että ne osataan vastaanottaa, säilyttää ja 
esikäsitellä terminaaleissa oikealla tavalla. Tämä 
vaatii kuormien vastaanottajilta resursseja (ti-
lat, laitteet, henkilöstö), joiden saatavuus tutki-
muksen tekijän tulee varmistaa. Myös kuormiin 
liittyvän logistiikan ja dokumentaation onnistu-
minen vaatii aktiivista yhteydenpitoa yhteistyö-
verkoston kanssa.

Kuormien hankinta ja näytteenoton 
suunnittelu
Kuormien hankinnassa on keskeistä asettaa 
tavoitteet sekä kuormien koolle että keräys-
pisteiden lukumäärälle. VTT:n tutkimuksessa 
(Jokinen et al. 2019) yhteen kuormaan kerättiin 
keskimäärin 100–200 kiinteistökeräyspisteen 
metallijätteet. Näin suuressa näytteessä on hy-
vin epätodennäköistä, että yhden tai muutaman 
keräyspisteen poikkeava jätteen koostumus vää-
ristäisi tuloksia. Aluekeräyksessä keräyspistei-
den lukumäärä on huomattavasti pienempi, tyy-
pillisesti 10–20 kappaletta. VTT:n tutkimuksessa 
kuorma koostui pienimmillään vain muutamasta 
keräyspisteestä. Hyvä tavoite aluekeräyspisteis-
tä koostettavalle kuormalle on 10 keräyspistettä.

VTT:n tutkimuksessa todettiin, että  kaksi 
henkilöä voi suorittaa kuormien esikäsittelyn ja 
näytteenoton sekä kiinteistö- että aluekerätyistä 
kuormista yhden työpäivän aikana, kun kuorman 
tai siitä käsiteltävän osan koko on 1000–2000 
kilogrammaa. Esikäsiteltävän massan kasvaes-
sa suurten kappaleiden erotteluun kuluva aika 
lisääntyy. Kuormakoon kasvaessa näyte (100 
kg) edustaa yhä pienempää osaa kuormasta. 
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Kuorman minimikoko (1000 kg) yhdessä keräys-
pisteiden lukumäärälle asetettujen tavoitteiden 
kanssa varmistaa, että kuorma edustaa mahdolli-
simman hyvin aluetta, jolta se on kerätty.

Tutkimuksen epävarmuuksien pienentämi-
seksi on suositeltavaa kerätä näytteitä samalta 
alueelta erillisistä kuormista. Kun näytteitä kerä-
tään useammasta kuormasta (3–5 kpl), voidaan 
niiden  välistä hajontaa arvioida jo kohtuullisesti.

VTT:n tutkimuksessa todettiin samasta kuor-
masta otettuja rinnakkaisia 100 kg:n näytteitä 

tutkimalla, että niiden koostumuksen hajonta 
oli erittäin pieni sekä kiinteistö- että aluekerä-
tyssä metallijätteessä. Sadan kilon näytekokoa 
voidaan siis pitää suositeltavana. Jos käsin lajit-
telussa halutaan käyttää pienempää näytekokoa, 
tulee epävarmuudet selvittää ottamalla rinnak-
kaisia näytteitä samasta kuormasta.

Periaate tutkimusmenetelmän epävarmuuk-
sien selvittämisestä on esitetty kuvassa 4.

Näytteenottotekniikaksi soveltuu VTT:n 
käsityksen mukaan parhaiten pistemäinen sa-

tunnaisotanta esikäsitellystä näytepatjasta. 
Esikäsitellystä kuormasta tai sen jaetusta osasta 
erotellaan suurikokoiset, näytteenotinta suu-
remmat kappaleet ja poikkeuksellisen painavat 
kappaleet, jotka näytteeseen päätyessään vää-
ristäisivät lajittelutulosta. Näytteestä poistetut 
kappaleet jaotellaan tutkimussuunnitelmassa 
määriteltyihin jakeisiin, ja niiden massat huo-
mioidaan näytteen koostumuksen laskennassa. 
Pistemäisessä satunnaisotannassa jokaisella 
kappaleella on yhtä suuri todennäköisyys päätyä 
mukaan näytteeseen (CEN 2007, Wahlström et 
al. 2009). Kuormien esikäsittely ja näytteenotto 
on kuvattu yksityiskohtaisesti sille osoitetussa 
alaluvussa.

Näytteenottoa varten laaditaan näytteenot-
tosuunnitelma, josta on käytävä ilmi vähintään:
• osanäytteiden koko (massa)

• näytteen koko (massa)

• yksittäisten näytteiden tai kokoomanäytteen 
käyttö

• näytteiden lukumäärä

• mahdollisten rinnakkaisten näytteiden tarve

• näytteenottopaikat

• myöhemmin käsin lajiteltavat jakeet, jotta 
jo näytteenottovaiheessa voidaan lajitella ja 
punnita suuremmat kappaleet omiin jakeisiin-
sa ja huomioida ne näytteen kokonaiskoostu-
muksen laskennassa.

Kuva 4. Tutkimuskuormien sisällön hajontaa voidaan selvittää esimerkiksi ottamalla ja lajittelemalla näytteet useasta rinnakkai-
sesta kuormasta. Näytteenoton toistettavuutta voidaan selvittää ottamalla rinnakkaisia näytteitä samasta kuormasta.

Lajittelu Lajittelu
Lajittelu

Kuorma 1 Kuorma 2 Kuorma 3

Lajittelu Lajittelu
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Näytteenotto
Tilat ja välineet
Näyteenotto voidaan tehdä esimerkiksi vas-
taanottoterminaalissa, johon kuluttajilta kerätyt 
metallijätekuormat saapuvat punnittaviksi ja jat-
kokuljetukseen kuormattaviksi.

Näytteenottoon soveltuvien tilojen ja välinei-
den ominaisuudet on esitelty taulukossa 1, jossa 
esitellään myös tyypillinen vastuutaho kunkin 
tilan tai välineen kohdalla. Vastuutahot sovitaan 
erikseen jokaisen  tutkimuksen kohdalla.

Toiminto Tilat ja välineet Vastuutaho

Kuormien ja kuormista ennen varsi-
naista näytteenottoa poistettavien 
suurten kappaleiden punnitus

Vaaka, jonka punnitus- ja kalibrointi-
alue on kymmenistä kilogrammoista 
tuhansiin kilogrammoihin. 

Terminaali  
(tilaajan kanssa yhteistyössä)

Näytteiden säilytys- , esikäsittely- ja 
näytteenottotilat

Katettu tila, jossa on puhdas, kova 
ja tasainen alusta (kestopäällyste). 
Tilan koon on hyvä olla vähintään 
200 m2, mieluiten enemmän. Tilan 
kattaminen on tärkeää, jotta kuor-
mista kipatut näytteet eivät kerää 
kosteutta, joka voi vääristää kuor-
masta otettavien näytteiden massaa 
ja mahdollisesti myöhemmin myös 
lajittelutuloksia.

Terminaali  
(tilaajan kanssa yhteistyössä)

Kuormien koneellinen sekoitus, 
levitys mahdollisimman ohueksi 
kerrokseksi ja tarvittaessa jako 
pienemmäksi osakuormaksi ennen 
näytteenottoa

Koneapu (kone+kuljettaja), ensisijai-
sesti kauhakuormaaja. Kaivinkoneen 
käyttöä tulisi välttää, koska suurem-
pikokoiset kappaleet saattavat pai-
nottua sen kouraan.

Terminaali  
(tilaajan kanssa yhteistyössä)

Näytteenotto kuormista Työkalu näytteen keräykseen, esi-
merkiksi suurikokoinen lapio, lumen-
luontiväline tai vastaava.

Tutkimuksen toteuttaja

Näytteen säilytys ja mahdollinen 
kuljetus

Astia, esimerkiksi 1 m3 suursäkki, 
johon näyte siirretään näytteenotti-
mesta. Kuormalavat suursäkkien alla 
helpottavat näytteiden siirtelyä.

Tutkimuksen toteuttaja

Näytteen punnitus Vaaka, joka yhdistetään esimerkiksi 
pumppukärryihin.

Tutkimuksen toteuttaja

Työntekijöiden suojautuminen Huomioliivit, suojavaatteet, pis-
tosuojatut käsineet, turvakengät, 
suojalasit. Lisäksi mahdolliset kohde-
kohtaiset lisäsuojavarusteet paikalli-
siin määräyksiin perustuen.

Tutkimuksen toteuttaja

Taulukko 1. Näytteenottoon soveltuvat tilat ja välineet
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Tekninen toteutus
Kuormien punnitus
Näytteenottoon valikoitu kuorma tai kuormat 
punnitaan terminaalissa tai vastaavassa kuor-
ma-autojen punnitukseen soveltuvassa paikas-
sa. Keskeistä on, että kuljettaja ja punnitustu-
loksen terminaalissa kirjaava henkilö tietävät, 
että kuormasta otetaan näyte tai näytteitä 
tutkimusta varten. 

Käytännössä tutkimuksen toteuttavan ta-
hon edustajan on usein mahdotonta olla paikan 
päällä kirjaamassa kuormien punnitustuloksia 
ylös. Tämän vuoksi tiedon ja dokumentaation 
tulee kulkea tehokkaasti ja luotettavasti työn 
tilaajan,  suorittajan ja terminaalin välillä.

Kuormien säilytys ja esikäsittely 
näytteenottoa varten
Punnituksen jälkeen kuorma kipataan näyt-
teenottoon valitun tilan tai alueen tasaiselle 
alustalle, ja se säilytetään siinä näytteenot-
toa varten. Kuorma pidetään erillään muusta 
alueella tai tilassa mahdollisesti olevasta mate-
riaalista ja merkitään asianmukaisesti. 

Ennen näytteenottoa kuorma on suositelta-
vaa sekoittaa koneellisesti ja levittää mahdol-
lisimman ohueksi kerrokseksi, jotta näyttees-
tä tulee edustava. Suuremmat, esimerkiksi yli 
2000 kilogrammaa painavat kuormat voidaan 
jakaa koneapua käyttäen pienemmiksi osiksi 
ns. neliöinti-kartiointimenetelmän periaatetta 
noudattaen. Tällöin varsinainen näytteen-
otto kohdistetaan vähintään 1000 kg osaan 
kuormasta (esimerkiksi yli 2000 kg kuorma 
jaetaan kahteen osaan, yli 4000 kg kuorma 
neljään osaan). 

Neliöinti-kartiointimenetelmässä kuorma 
levitetään puhtaalle alustalle tasaiseksi kerrok-
seksi, ensisijaisesti ympyrän muotoon. Tämän 
jälkeen kuorma jaetaan alla olevan kuvan mukai-
sesti neljään pinta-alaltaan yhtä suureen osaan.

set ja erityisen raskaat kappaleet. Poistettavat 
kappaleet ovat kooltaan näytteenkeruuvälinettä 
suurempia tai massaltaan niin suuria, että ne 
vääristäisivät myöhemmin tehtävän lajittelun 
tulosta. Suurikokoiset kappaleet kerätään käsin, 
jaotellaan omiksi jakeikseen tutkimussuunnitel-
man mukaisesti (pienmetalli, metallipakkausjäte, 
rejekti ja sen mahdolliset alaluokat) ja siirretään 
niille varattuihin astioihin, esimerksiksi siirtola-
voille tai 660 litran jäteastioihin. Tämän jälkeen 
ne punnitaan (kuva 6). Suurten kappaleiden mää-
rät huomioidaan tulosten laskennassa ja näyt-
teen kokonaiskoostumuksessa. 

Vastakkaiset alueet (esimerkiksi alueet A 
ja C) yhdistetään ja sekoitetaan huolellisesti. 
Tämän jälkeen jakoa toistetaan käyttäen aina 
alueista A ja C yhdistettyä näytettä AC, kunnes 
näytemäärä on jatkokäsittelyä varten sopiva 
(1000 - 2000 kg). Jatkokäsittelyyn jaetun kuor-
man osa punnitaan ennen jatkokäsittelyn aloit-
tamista. Kunkin jaon näytteet alueista B ja D 
ovat ylimääräisiä, ja ne voidaan yhdistää sellai-
senaan säilytyksen ajaksi.

Näytteenotto esikäsitellystä kuormasta
Esikäsittelyn jälkeen kuormasta tai sen osasta 
on syytä poistaa käsinlajittelun ulkopuolelle 
jätettävät suurikokoiset, epämääräisen muotoi-

Kuva 5. Kuorman jako neliöinti-kartiointimenetelmällä.

A

C

B

D

Kuva 6. Ennen näytteenottoa kuormasta poistettua suuri- 
kokoista metallia, yllä pienmetallia ja alla pakkausmetallia.
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Kuorma  
tai jaettu  

kuorman osa

Kokooma 
-näyte  
100 kg

Käsinlajitteluun

Osanäytteet satunnaisena 
pistemäisenä otantana

Kuva 7. Esimerkkikuva näytteenoton toteutuksesta.

Kuva 8. Näyte otetaan tasatusta kuormasta pistemäisenä satunnaisotantana. Kuva 9. Näytteenotin ( kuvassa: Suvi Jokinen/VTT)

Seuraavaksi tasatusta kuormasta tai sen 
osasta otetaan varsinainen käsinlajitteluun 
menevä edustava näyte/näytteet pistemäi-
senä satunnaisotantana kuvan 7 periaatteen 
mukaisesti. 

Näytteenoton käytäntö on esitetty kuvassa 8. 
Satunnaisotannassa kaikilla partikkeleilla on yh-
täläinen teoreettinen mahdollisuus päätyä tutkit-
tavaan näytteeseen. Tutkittava näyte koostetaan 
useammasta erillisestä, eri pisteestä otetusta osa-
näytteestä, jotka yhdistetään yhdeksi kokooma-

näytteeksi. Kokoomanäytteen suositeltava koko on 
minimissään 100 kg. Esimerkiksi kuvan 9 näytteen-
ottimella tämä tarkoittaa noin kymmenen osanäyt-
teen ottamista eri puolilta tasattua kuormaa. 

Näyteenoton dokumentaation esimerkkiloma-
ke on oppaan liitteenä 1.

Lä
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Näytteiden lajittelu
Tilat ja välineet
Näytteiden lajittelu voidaan tehdä joko näyt-
teenottopaikassa tai näytteet voidaan kuljettaa 
esimerkiksi suursäkeissä lajittelua varten valit-
tuun paikkaan. Lajittelu toteutetaan katetussa, 
ensisijaisesti lämmitetyssä tilassa. 

• astiat (esimerkiksi  muuttolaatikot) lajiteltujen 
jakeiden säilytykseen ja punnitukseen

• kamera jakeiden valokuvaukseen

• suojavaatteet, suojalasit ja viiltosuojatut  
käsineet.

Lajitteluperusteet
Kuluttajilta erilliskerätty metallijäte koostuu 
metallipakkauksista ja pienmetallista. Näiden 
lisäksi koostumuksesta vaihtelevan osuuden 
muodostaa ns. rejekti eli metallinkeräykseen 
kuulumaton materiaali. Usein on mielekästä 
jakaa rejektiä useisiin eri jätejakeisiin, jotta näh-
dään, minkä jakeiden osalta saattaa olla tarve 
keräysjärjestelmien ja/tai kierrätysohjeistuk-
sien kehittämiselle. 

VTT:n tekemässä tutkimuksessa (Jokinen et 
al. 2019) näytteet eriteltiin 12 jakeeseen: pak-
kausmetalli, pienmetalli, muovi, sähkö- ja elekt-
roniikkaromu, sekajäte, vaarallinen jäte, lasi, 
puu, biojäte, kartonki, paperi ja seulan alite (<20 
mm). Tutkimuksessa on mahdollista kirjata myös 
verrattain pienellä lisävaivalla esimerkiksi me-
tallisten, muovisten ja lasisten juomapakkausten 
kappalemäärät. Tämä tieto voi olla hyödyksi esi-
merkiksi näistä jakeista vastaavalle tuottajayh-
teisölle. Tarvittaessa voidaan erotella myös pan-
tilliset ja pantittomat alumiinitölkit toisistaan.

Kun tutkimuksessa eritellään jätettä jakei-
siin, tulee lajittelupäätösten perustua jätteiden 
lajitteluohjeisiin ja lainsäädäntöön. Metallipak-
kausten osalta tärkeä ohjenuora on pakkauksen 
ja pakkausjätteen määritelmä (VNa 518/2014, 
3 §). Näytteiden sisältämät yksittäiset kappa-
leet lajitellaan omiin jakeisiinsa pääosin yleisiä 
jätteiden kierrätys- ja lajitteluohjeita noudat-
taen (esimerkiksi HSY:n lajitteluohjeet). 

Kappaleiden lajittelussa suositellaan noudatta-
maan seuraavia periaatteita:
• Kaikki kappaleet lajitellaan kokonaisina/sel-

laisenaan. Jos kappale koostuu kahdesta tai 
useammasta eri materiaalista valmistetuista 
osista, osat irrotetaan toisistaan vain, jos ne 
lähtevät toisistaan irti käsivoimin ilman työka-
luja ja jos kuluttajan olisi ollut vaivattomasti 
mahdollista irrottaa osat toisistaan ennen ke-
räysastiaan laittamista. 

• Jos kappaleen osia ei voi irrottaa toisistaan 
käsin, kahta tai useampaa materiaalia sisältävä 
kappale lajitellaan siihen jakeeseen, johon suu-
rin osa kappaleen materiaalimassasta kuuluu. 

• Jos löydetty kappale on muuta kuin metallia, 
mutta selkeästi kiinteä osa metallinkeräyk-
seen kuuluvaa metalliesinettä, lajitellaan 
kyseinen kappale alkuperäisen esineen mu-
kaisesti metallina (esimerkiksi paistinpannun 
irtonainen muovikahva pienmetalliin). 

• Jos kappale on selkeästi kiinteä osa johonkin 
muuhun kuin metallinkeräykseen kuuluvaa 
esinettä, osa lajitellaan kokonaisen esineen 
mukaisesti (esimerkiksi kahvinkeittimen muo-
vikuori sähkö- ja elektroniikkaromuun).

Joissain tapauksissa kappale saattaa sen käyttö-
tarkoituksesta riippuen kuulua joko pakkausme-
talliin tai pienmetalliin. Kappaleen alkuperäistä 
käyttötarkoitusta saattaa olla mahdoton tunnistaa 
pelkän kappaleen perusteella, kun  sen käyttöhis-
toriaa ei tunneta. Kaikki tällaiset kappaleet tulee 
lajitella säännönmukaisesti samalla tavalla (esimer-
kiksi kaikki alumiinifoliovuoat pakkausmetalliin).

Taulukossa 2 on esitetty kuluttajakerätyn 
metallijätteen lajittelussa sovellettavia jakeita ja 
tyypillisiä esimerkkejä niihin kuuluvista jätteistä.

Käsinlajittelututkimuksessa tarvittavat keskei-
simmät välineet ovat:
• seula käsinlajittelun ulkopuolelle jäävän hieno-

aineksen erotteluun (kuva 10)

• vaaka tai vaakoja jakeiden punnitsemiseen 
(tarkkuus- ja kalibrointialue sadoista gram-
moista kymmeniin kilogrammoihin)

Kuva 10. Seula, jolla hienoaines  
(tässä tapauksessa <20 mm materiaali)  
erotellaan käsinlajittelun ulkopuolelle.
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Taulukko 2. Esimerkki kuluttajakerätyn metallijätteen lajittelussa sovellettavista jakeista 
ja tyypillisiä esimerkkejä niihin kuuluvista jätteistä.

Metalli

Jae Tyypillisiä jakeeseen kuuluvia kappaleita

Pakkausmetalli Säilyketölkit, juomatölkit, tyhjät painepakkaukset ja maalipurkit, ruokaöljy- ja juomakanisterit, metalliset  
tuubipakkaukset, purkkien, tölkkien ja pullojen kannet, alumiinifoliot ja -vuoat, täysmetalliset lääkkeiden  
läpipainopakkaukset, metalliset paalinarut

Pienmetalli Paistinpannut, astiat, keittiötarvikkeet, ruokailuvälineet, lämpökynttilän ja ulkotulen kuoret, hautakynttilän  
kannet, työkalut, säilytysrasiat, lyhdyt, pallogrillit, urheiluvälineet

Rejekti

Jae Tyypillisiä jakeeseen kuuluvia kappaleita

Muovipakkaus Perunalastupussit, kahvipaketit, lemmikinruokapussit ja muut vastaavat muovipakkaukset, joissa on metallin  
värinen sisäpinta, ohuen metallikalvon sisältävät muoviset lääkkeiden läpipainopakkaukset

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) Pienkodinkoneet ja niiden osat, valaisimet, led- ja energiansäästölamput, johdot, laturit, kuulokkeet,  
taskulamput, parranajokoneet, sähkötyökalut

Sekajäte Keramiikka, posliini, muovitavarat ja -lelut, vaatteet, kumi, hehkulamput, voipakettien kääreet, muu lasi kuin  
keräyslasi (mattapintainen lasi, ikkunalasi, lasiesineet, kuumankestolasi, peililasi), hehku- ja halogeenilamput,  
metallista ja yhdestä tai useammasta ei-metallisesta materiaalista koostuvat esineet, joissa ei-metallisen  
materiaalin osuus massaltaan metallin osuutta suurempi

Vaarallinen jäte Sihisevät ja hölskyvät painepakkaukset, maalipurkit, joissa maalia sisällä, paristot, pienakut, vaaralliset  
kemikaalit, öljynsuodattimet, uudenvuoden tinat, injektioruiskut ja -neulat, lääkkeet

Lasi Värilliset ja värittömät kirkkaat lasipullot ja lasipurkit

Puu Puun kappaleet, puiset esineet, vaneri

Biojäte Ruuantähteet, talous- ja wc-paperit, pienet kasvinosat

Kartonki Pahvi- ja kartonkipakkaukset, joissa metallinvärinen sisäpinta, metallipohjaiset kartonkiset perunalastuputkilot

Paperi Sanomalehdet, aikakauslehdet, mainokset, kopiopaperit, kirjeet, kortit

Seulan alite (<20 mm) Ruuvit, naulat, hiekka, paperisilppu, puutikut, lasimurska, pieneksi rypistyneet alumiinifolion palaset,  
leipäpussin sulkijat, tölkinvetimet, korut, kolikot, nuppineulat
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Tekninen toteutus
Kuluttajilta erilliskerätyn metallijätteen koostu-
mustutkimus toteutetaan ns. käsinlajittelume-
netelmällä. Menetelmässä näytteen sisältämän 
kappaleen koostumusta arvioidaan visuaalisesti 
ja kappale erotellaan koostumuksensa mukai-
seen jakeeseen. Näytteistä (á 100 kg) seulotaan 
eroon hienoaines (esimerkiksi <20 mm. kappa-
leet), sillä käsinlajittelu on toteuttavissa vain kar-
keammille jakeille. Lajiteltavien näytteiden mas-
san ja tilavuuden vuoksi seulonta on ajankäytöl-
lisesti mielekkäämpää suorittaa, kun suurimmat, 
selkeästi seulan silmäkokoa isommat kappaleet 
on ensin lajiteltu omiksi jakeikseen eroon pie-
nemmästä materiaalista.

Tutkimussuunnitelmassa päätetyt jätejakeet 
erotellaan niille varattuihin astioihin, valokuva-
taan ja punnitaan. Punnitustulokset dokumen-
toidaan esimerkiksi liitteenä 2 olevaan esimerk-
kipohjaan. Lajitellut jakeet säilytetään vähintään 
tutkimuksen valmistumiseen asti.

Taulukko 3. Esimerkki näytteen (kuorman) koostumuksen laskennasta koostumustutkimuksessa.

kg %

1 000 100

Kuormasta ennen näytteenottoa poistetut suuret kappaleet

Pienmetalli 100 10

Metallipakkaukset 50 5,0

SER 25 2,5

Vaarallinen jäte 8,0 0,80

Sekajäte 10 1,0

-

Käsinlajitellun näytteen edustavuus kuormasta = 100 % - 10 % - 5,0 % - 2,5 % - 0,80 % - 1,0 % = 80,7 %

Käsinlajittelun tulokset

kg % % koko kuormasta

Lajitellun näytteen koko 100 100 -

Pienmetalli 45 45 46 suurten kappaleiden osuus lisätty

Metallipakkaukset 42 42 39 suurten kappaleiden osuus lisätty

SER 4,0 4,0 5,7 suurten kappaleiden osuus lisätty

Vaarallinen jäte 1,5 1,5 2,0 suurten kappaleiden osuus lisätty

Sekajäte 1,5 1,5 2,2 suurten kappaleiden osuus lisätty

Muovi 0,50 0,50 0,40

Paperi 0,50 0,50 0,40

Pahvi & kartonki 0,50 0,50 0,40

Puu 0,50 0,50 0,40

Biojäte 0,50 0,50 0,40

Lasi 0,50 0,50 0,40

Seulan alite (<20 mm) 3,0 3,0 2,4

yht. 100 100 100

Jakeen %-osuus kuorman koostumuksesta =  
%-osuus käsinlajitellusta näytteestä 
x käsinlajitellun näytteen edustavuus
+ ennen näytteenottoa eroteltujen  
suurten kappaleiden osuus kuormasta
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Tulosten laskenta, 
esittäminen ja arviointi

Näytteiden (kuormien) koostumus lasketaan lajitel-
tujen jakeiden massojen perusteella. Laskennassa 
otetaan huomioon myös tutkimuskuormista ennen 
näytteenottoa poistettujen suurten kappaleiden 
massat. Esimerkki tällä tavoin lasketusta näytteen 
koostumuksesta on esitetty taulukossa 3.

Koostumustutkimuksen tuloksissa esitettyjä para-
metrejä voivat olla esimerkiksi: 
• näyte- eli kuormakohtainen (pienmetalli, pakka-

usmetalli, rejekti ja sen mahdolliset alaluokat) 
koostumus

• koostumuksen hajonta sekä kuorman sisällä 
(rinnakkaiset näytteet kuormasta) että kuor-
mien välillä (näytteet eri kuormista)

• Keskiarvot ja vaihteluvälit eri maantieteellisiltä 
alueilta otettujen näytteiden koostumuksista

• Keskiarvot ja vaihteluvälit eri keräysmuodois-
ta (kiinteistö- ja aluekeräys) peräisin olevien 
näytteiden koostumuksista

Kuvassa 11 näkyy esimerkki siitä, miten eril-
liskerätyn metallijätteen koostumustutkimuksen 
tulokset voidaan esittää visuaalisesti.  

Kun halutaan muodostaa arvioita eri aluei-
den tai esimerkiksi koko maan kuluttajilta 
erilliskerätyn metallijätteen keskimääräisestä 
koostumuksesta, tuloksia voidaan painottaa. 

Laskelmissa voidaan huomioida ainakin arviot 
eri keräystyyppien piirissä olevien asukkaiden 
määristä sekä kiinteistö- ja aluekerätyn metal-
lijätteen määristä.  Valtakunnallista metallijät-
teen koostumuksen keskiarvoa laskettaessa 
tulisi kuitenkin samaan aikaan huomioida, ettei 
ylipainoteta esimerkiksi yhden kuorman koos-
tumustietojen perusteella väkimäärältään suu-
ren alueen tuloksia suhteessa muihin alueisiin. 
Tällöin näytemäärät tulee suhteuttaa alueiden 
väkilukuihin.

Tulosten luotettavuutta voidaan VTT:n käsi-
tyksen mukaan parhaiten arvioida ja parantaa, 
kun otetaan ja tutkitaan näytteitä mahdollisim-
man monista kuormista. 

Kuva 11. Esimerkki koostumustutkimuksen tulosten esittämisestä. Pääjakeet ovat pakkausmetalli, pienmetalli ja rejekti.  
Lisäksi rejektiä on tässä tapauksessa jaettu tarkempiin jätejakeisiin.

Pakkausmetalli
41 % 

Pienmetalli
46 % 

SER
5,0 % 

Sekajäte
5,0 % Seulan alite(<20 mm)

5,0 % 

Muovipakkaus
0,8 % 

Lasi
1,0 % 

Puu 0,2 %
Biojäte 0,2 %
Kartonki 0,2 %
Paperi 0,2 %

Vaarallinen jäte
1,3 % 

Rejekti 
13 % 
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Tutkimusprojektin muistilista

• Tutkimuksen tilaaja määrittelee tutkimuk-
sen maantieteelliset alueet. Tilaajan tulee 
myös miettiä, mistä näytekuormat eri alueil-
la hankitaan. 

• Päätä heti alussa, onko kyseessä valtakun-
nallinen vai alueellinen tutkimus. Tutkimus-
projekti suunnitellaan tämän mukaisesti.

• Tutkimuksen tilaajan tehtävänä on määritel-
lä tutkimus heti alussa siten, että tutkimus-
työn mahdolliset toteuttajat voivat tehdä 
toteutuksesta tarjouksen.

• Arvioi tutkimukseen tarvittava aika. Huomio 
arviossa, kuinka kauan aikaa kuluu, että tut-
kittava materiaali saadaan kerättyä valituilta 
alueilta. 

• Tilaaja ja toteuttaja tekevät tiivistä yhteis-
työtä koko tutkimusprojektin ajan. Määritel-
kää yhdessä työnjako ja vastuualueet.

• Selvitä ja listaa kaikki toimijat, joiden kanssa 
alueellinen yhteistyö toteutetaan.

• Sovi kuormien vastaanottopaikka ja mää-
rittele, kuinka pitkäksi ajaksi tila tarvitaan 
käyttöön

• Muista, että tutkittavaksi saapuu kahden 
keräysjärjestelmän materiaalit. Varaa tilat 
molemmille.

• Sovi alueen jätteenkuljetuksesta vastaavan 
tahon kanssa reitti, jolta tutkimusmateriaali 
kerätään

• Dokumentoi keräyksen tiedot: ajankohta, 
reittialue, tyhjennyspaikkojen määrä, jäte-
astioiden koko ja määrä, kuormapaino , onko 
kyseessä kiinteistökeräys vai aluekeräys.

• Anna kuljetusyritykselle ja vastaanottopai-
kan henkilöstölle tarkat merkintäohjeet 
siitä, miten saapuva kuorma määritellään ja 
mitä tietoja kirjataan ylös. 

• Anna  vastaanottopaikan henkilöstölle oh-
jeet siitä, kenelle kuorman tiedot lähetetään.

• Sovi vastaanottopaikan kanssa

• kuka hankkii jäteastiat ja muut lajittelussa 
tarvittavat välineet

• pyöräkuormaajan aputyö

• tutkimustyön jälkeinen siivous 

• mihin tutkimusmateriaali toimitetaan tutki-
muksen jälkeen.

• Sovi kaikkien osapuolien kanssa, miten ja mis-
sä muodossa kerätty tieto tallennetaan ja ke-
nelle tieto lähetetään. Työn tilaajalla ja toteut-
tajalla on hyvä olla yhteiset, jaetut tiedostot, 
joihin kaikki tutkimuksen aikana kertyvä tieto 
tallennetaan. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun 
nämä tiedostot tehdään huolella ennakkoon. 
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Näytteenottopaikka

Keräysmuoto (kiinteistö- / aluekeräys)

Kuorma n:o

Kuorma saapunut terminaaliin, pvm

Kuorman koko, kg

Kuorman säilytys (katteen alla / ilman katetta)

Näytteen koko kuorman jaon jälkeen, kg

Näytteenottopäivämäärä

Näytteenottajat

Näytteenotossa poistettu suuria esineitä, kg:
•  Pienmetalli, kg
•  Pakkausmetalli, kg
•  Rejekti, kg
     (josta: SER, vaarallinen jäte, sekajäte, puu, 
     paperi, pahvi, muovi, lasi) 

Osanäytteiden lukumäärä

Näytteen massa, kg

Muut huomiot näytteenotosta

Liite 1:  Näytteenoton tiedonkeruu, esimerkkilomake



Näytteenottopaikka

Keräysmuoto (kiinteistö- / aluekeräys)

Kuorma n:o

Lajittelu toteutettu, pvm

Lajittelijat

Lajittelutulokset

Metallijakeet

Pienmetalli, kg

Metallipakkaukset, kg

Rejektijakeet

SER, kg

Vaarallinen jäte, kg

Sekajäte, kg

Muovi, kg

Paperi, kg

Pahvi/kartonki, kg

Puu, kg

Biojäte, kg

Lasi, kg

Seulan alite <20 mm, kg

Liite 2:  Käsinlajittelun tiedonkeruu, esimerkkilomake
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