Biojätteiden ja muovipakkausten erilliskeräyksen ja
käsittelyn ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset
Tiivistelmä 27.6.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy / LCA Consulting Oy

Johdanto - Selvityksen tavoite
• Selvityksellä vastataan ensisijaisesti seuraaviin
kysymyksiin:
• Miten biojätteen ja muovipakkausten erilliskeräyksen
laajentaminen nykytilasta vaikuttaa jätehuoltojärjestelmän
kasvihuonekaasupäästöihin tarkasteltavissa kohdekunnissa.
• Miten biojätteen ja muovipakkausten erilliskeräyksen
laajentaminen nykytilasta vaikuttaa Loimi-Hämeen Jätehuollolle
kohdistuviin kustannuksiin tarkasteltavissa kohdekunnissa.
• Mikä on biojätteiden ja muovipakkausten kertymäpotentiaali (t/a)
tarkastelluilla erilliskeräyksen vaihtoehdoilla.
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Johdanto – Selvityksen toteutus
• Tarkasteltavien alueiden jätteen keräys on mallinnettu LCA
Consultingin Jätteen erilliskeräyksen optimointi (JEKOTM) -työkalulla.
• Ympäristövaikutusten arviointi on tehty GaBi-elinkaarimallinnusohjelmalla.
• Mallinnuksissa on hyödynnetty LCA Consultingin asiantuntemusta ja
tietoja, joita on kertynyt lukuisista aiemmin Suomen eri alueille
toteutetuista jätteen keräyksen ja käsittelyketjujen mallinnuksista.
Ympäristövaikutusten
laskenta
on
tehty
noudattaen
elinkaariarviointistandardien ISO 14 040 ja 14 044 mukaisia
laskentaperusteita.
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Selvityksen rajaukset
• Ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset on laskettu
seuraaville jätelajeille (huomioiden muutokset sekajätteen keräyksessä
ja käsittelyssä):
• Biojäte
• Muovipakkaukset

• Tarkastellut kunnat:
•
•
•
•
•

Tammela
Forssa
Akaa
Somero
Sastamala
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Erilliskeräyksen laajuudet
• Biojäte:
1. Nykytilanne (väh. 5 huoneiston kiinteistöt) – keskitetysti kilpailutettu keräys
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla

2. Laajennettu erilliskeräys tilanteessa, jossa biojätteen lajitteluvelvoite
asetetaan kaikille vakituisille asuinkiinteistöille taajamissa.
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla
• Osa pienkiinteistöistä liittyy erilliskeräykseen ja loput kotikompostoivat

3. Laajennettu erilliskeräys tilanteessa, jossa biojätteen lajitteluvelvoite
asetetaan kaikille vakituisille asuinkiinteistöille (myös haja-asutusalueilla).
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla
• Osa pienkiinteistöistä liittyy erilliskeräykseen ja loput kotikompostoivat

4. Nykytilanne (väh. 5 huoneiston kiinteistöt) – kiinteistöjen kilpailuttama
keräys ja keskitetysti kilpailutettu
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla
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Erilliskeräyksen laajuudet
• Muovipakkaukset:
1. Nykyinen Rinki-pisteiden keräysverkosto
2. Laajennettu ekopistekeräys: Muovin keräys LHJ:n
ekopisteillä (huomioidaan nykyinen Ringin
ekopisteverkosto ja LHJ:n täydentävät ekopisteet)
3. Laajennettu erilliskeräys kaikilta väh. 10 huoneiston
kiinteistöiltä
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla

4. Laajennettu erilliskeräys kaikilta väh. 5 huoneiston
kiinteistöiltä
• Keräys kiinteistöiltä yksilokeroautoilla
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Selvityksen rajaukset
• Selvityksessä on tarkasteltu velvoiterajojen vaikutusta vain vakituisilla asuinkiinteistöillä (vapaa-ajan
kiinteistöjen ei oletettu sisältyvän velvoiterajojen piiriin).
• Biojätelaskennassa ne julkiskiinteistöt ja yritykset, jotka ovat mukana jo nykyisessä keräyksessä, on otettu mukaan
laskentaan. Vaihtoehtoiset velvoiterajat vaikuttavat vain keräykseen kuuluvien asuinkiinteistöjen lukumäärään.

• Sastamalan osalta on tarkasteltu vain LHJ:n vastuulla olevia keräysalueita (ei Pirkanmaan Jätehuollon
jätehuoltoalueeseen kuuluvia alueita).
• Kustannukset on laskettu vain LHJ:lle kohdistuvina kustannuksina (poislukien skenaariot, joissa on
kiinteistöjen kilpailuttama keräys). Kustannuksissa ei ole huomioitu hallinnollisia tai viestinnällisiä
kustannuksia eikä mahdollisesti tarvittavia lisäinvestointeja keräyskalustoon. Myöskään asukkaille
kohdistuvia investointeja uusiin keräysastioihin ei ole huomioitu.
• Keräyksessä on huomioitu vain astiatyhjennyksestä aiheutuva kustannus. Muita mahdollisia lisäkuluja,
kuten astian siirtomaksuja (yli 10 m ylittävältä matkalta) tai sisäsäkkien laittoa biojäteastioihin, ei ole
huomioitu.
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Biojäteastian tyhjennysvälien määrittely
Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistökeräykselle käytettyjä laskenta-arvoja eri velvoiterajojen skenaariotarkasteluissa
niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät kuulu nykyisen lajitteluvelvoitteen piiriin. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöille on
käytetty tietoja nykyisestä kiinteistökeräyksestä.

BIOJÄTE KIINTEISTÖKERÄYKSESSÄ

Asukkaita keskim.,
[as./kiinteistö]

1-2 huoneiston kiinteistöt

2,4

3-4 huoneiston kiinteistöt

6,4

*Lajittelukertymä
keskim., [kg/as./a]

Lajittelukertymä
vuodessa keskim.,
[kg/kiinteistö/a]

Astiatyyppi
kiinteistöllä keskim.

Arvioitu tyhjennysväli
keskim.,
[viikkoa]

136

140 l

1 vk (kesä) /
2 vk (talvi)

318

140 l

1 vk (kesä) /
2 vk (talvi)

Erilliskeräykseen:
62
Kotikompostointiin:
43
Erilliskeräykseen:
50

*Kiinteistökeräykseen kuuluvan asukkaan keskimääräinen lajittelukertymä pohjautuu KIVO:n (2019) raportoimiin keskiarvoihin. 3-4 huoneiston
kiinteistöjen osalta kertymä on arvioitu omakotitaloasujien ja rivi- ja kerrostaloasujien lajittelukertymien väliltä.
1-2 huoneiston kiinteistöjen osalta kotikompostointiin ohjautuvan määrän on oletettu olevan keskimäärin pienempi kuin keräyastiaan
ohjautuva biojätemäärä niillä kiinteistöillä, jotka liittyvät erilliskeräyksen piiriin.
Huom! Tyhjennysväleissä on huomioitu alueellisten jätehuoltomääräysten määrittelemä pisin tyhjennysväli. Täyttöasteen näkökulmasta
tyhjennysväli on erityisesti pienkiinteistöille erittäin tiuha.
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Muoviastian tyhjennysvälien määrittely
Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistökeräykselle käytettäviä laskenta-arvoja eri velvoiterajojen skenaariotarkasteluissa.
Esitetyt luvut koskevat kiinteistöjä siinä tilanteessa, kun ne ovat järjestetyn kiinteistökeräyksen piirissä.
MUOVIPAKKAUSJÄTE
KIINTEISTÖKERÄYKSESSÄ

Asukkaita keskim.,
[as./kiinteistö]

*Lajittelukertymä
kiinteistökeräykseen
keskim., [kg/as./a]

Lajittelukertymä
vuodessa keskim.,
[kg/kiinteistö/a]

Astiatyyppi
kiinteistöllä keskim.

Arvioitu tyhjennysväli
keskim.,
[viikkoa]

5-9 huoneiston kiinteistöt

10,8

10

108

660 l

4 vk

10-19 huoneiston kiinteistöt

20,6

10

206

660 l

2 vk

20-39 huoneiston kiinteistöt

37,4

10

483

660 l

1 vk

≥40 huoneiston kiinteistöt

77,7

10

777

2 x 660 l

1 vk

*Kiinteistökeräykseen kuuluvan asukkaan keskimääräinen lajittelukertymä KIVO (2019) raportoinnin keskiarvot.
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Oletuksia muovilaskennassa
• Täydentävän ekopistekeräyksen skenaariossa LHJ:n täydentävät ekopisteet on oletettu
sijoitettavan seuraaviin kohteisiin:
Kunta

LHJ:n muovinkeräyspisteiden
suunnitellut sijainnit

Akaa

1.
2.
3.
4.

Sontulantie/Temppelitie
Keskuskatu 76
Haavistontie 4
Taipaleentie 870

Forssa

1.
2.
3.
4.
5.

Kuhalankatu 22
Koijärventie 239
Matkuntie 607
Kukkopillintie 3
Mäntyrinteentie

Somero

1.
2.
3.
4.
5.

Turuntie 1300
Jokoistentie 587
Terttiläntie 827
Lepänsangantie/Helsingintie
Jakkulantie 422

Kunta
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LHJ:n muovinkeräyspisteiden
suunnitellut sijainnit

Sastamala

1. Kisatie 3
2. Kiimajärventie 3
3. Jaarntie 11
4. Juurakontie 4
5. Paavintie 29
6. Houhajärventie 1124
7. Kiikan-Illontie 243
8. Hautaantie 391
9. Masontie 8
10. Kangastie/Maurialantie

Tammela

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liesjärventie 758
Portaanraitti 1
Hykkiläntie 637
Kuumakuja 60
Ojajärventie 131
Susikkaantie 604
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JÄTEKERTYMÄT
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Jätemäärät nykyisessä keräyksessä (vuodelta 2018)
Jätelaji

Mistä:

Koko LHJ:n
toimialueelta
yht. [t/a]

Sekajäte

Kiinteistö- ja
alukeräyksestä yht.

31 000

3 700

3 800

4 700

2 000

1 400

Biojäte

Kiinteistökeräyksestä

3 100

546

595

631

241

148

Muovi

Ringin ekopisteiltä
(lähde: RINKI OY 2019)

281

45

57,5

60,7

25,7

10,9

Kiinteistökeräyksestä

Oletus: 0

Oletus: 0

Oletus: 0

Oletus: 0

Oletus: 0

Oletus: 0

Akaasta
[t/a]

Forssasta
[t/a]

Sastamalasta
[t/a]

Somerolta
[t/a]

Tammelasta
[t/a]

Sekajätteen ja biojätteen vuosittaiset määrät ovat tiedossa koko LHJ:n toimialueelta, mutta määrät kunnittain ovat arvioitu laskennallisesti kuntakohtaisiin asukasmääriin ja
astiatyhjennysten lukumääriin suhteuttaen. Tiedot muovipakkausten ekopistekertymistä ovat saatu Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä. Muovipakkausten kiinteistökeräyksestä
ei ole tietoa. Kiinteistökeräyksen tiedetään olevan alueella pienimuotoista, joten määrät ovat oletettu nollaksi.
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Muovipakkausjätekertymä erilliskeräyksessä
Kotitalouksien muovipakkausjätemäärät erilliskeräykseen
(sis. LHJ:n ja Ringin jätekertymät)
140
116

120
100

t/a

91

86

80
60

120

68

63

69

94

102

61

58

45

39

40

38

40

26

20

11

16

17

19

0
Akaa
Nykytila

Täydentävä ekopistekeräys

Forssa

Sastamala

Erilliskeräys kaikilta väh. 10 huoneiston kiinteistöiltä

Somero

Tammela

Erilliskeräys kaikilta väh. 5 huoneiston kiinteistöiltä

Kertymäpotentiaalit sisältävät myös kertymät Ringin ekopisteiltä. Kiinteistökeräyksen velvoiterajoilla (10 ja 5) on oletettu, että LHJ:n täydentäviä ekopisteitä ei ole.
Kiinteistökeräyksen jätekertymä pohjautuu oletukseen, että kiinteistökeräykseen kuuluva asukas lajittelee muovijätettä keskimäärin n. 10 kg/as/a (KIVO 2019).
Lajittelukertymä voi vaihdella aluekohtaisesti merkittävästikin. Täydentävän ekopistekeräyksen lajittelukertymä pohjautuu oletukseen, että täydentävällä ekopistekeräyksellä
voidaan kasvattaa ekopistekertymää 50 % nykyisestä (Ringin kertymästä).
28.06.2019
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Biojätekertymä erilliskeräyksessä
Biojätemäärät erilliskeräykseen
855

900
800
670

700

t/a

600

711

694

631

595

546

777

729

500
400
300

241

285

332

200

148

176

213

100
0
Akaa

Forssa
Nykytila

Sastamala

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille taajamissa

Somero

Tammela

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille

Keräyspisteet sisältävät asuinkiinteistöjen lisäksi myös kunnalliset rakennukset (koulut, päiväkodit, vanhainkodit yms.), jotka selvityksen tekohetkellä olivat biojätteen
keräyksen piirissä.
Huom! Nykytilassa keräysvelvoite on vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä, mutta keräyksestä puuttuu asuinkiinteistöjä, joiden pitäisi kuulua tämän velvoiterajan piiriin.
Nämä ovat myös lisätty mukaan keräykseen uusissa lajitteluvelvoite-skenaarioissa.
28.06.2019

14

MUOVIPAKKAUSTEN
ILMASTONLÄMPENEMISVAIKUTUKSET JA KUSTANNUKSET
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Ilmastonlämpenemisvaikutus muovipakkaukset
Ilmastonlämpenemisvaikutus, muutos nykytilaan
0
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Muutos nykytilaan: t CO2-ekv./a
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Akaa

Forssa
Täydentävä ekopistekeräys

Sastamala

Erilliskeräys väh. 10 huoneiston kiinteistöiltä
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Somero

Tammela

Erilliskeräys väh. 5 huoneiston kiinteistöiltä
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Kustannukset muovipakkaukset
Kustannukset (keräyskustannus - säästö sekajätteessä)
45 000

41 000 41 400

40 000
35 000
29 500

30 000

€/a

25 000

22 500

26 100

24 700
20 200

20 000
15 000

10 500
10 000

8 000

11 500

8 000
5 100

4 500

5 000

3 700 4 500

0
Akaa
Täydentävä ekopistekeräys

Forssa

Sastamala

Erilliskeräys väh. 10 huoneiston kiinteistöiltä
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Somero

Tammela

Erilliskeräys väh. 5 huoneiston kiinteistöiltä
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BIOJÄTTEIDEN
ILMASTONLÄMPENEMISVAIKUTUKSET JA KUSTANNUKSET
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Ilmastonlämpenemisvaikutus biojäte
Ilmastonlämpenemisvaikutus, muutos nykytilaan
140
+125

Muutos nykytilaan: t CO2-ekv./a

120
100
80
+65

+60

60

+47

+44
40

+45

+32
+17

20

+15
+7

0
Akaa

Forssa

Sastamala

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille taajamissa
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Somero

Tammela

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille
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Kustannukset biojäte
Kustannukset (keräys + käsittely - muutos sekajätteessä), muutos nykytilaan
200 000

+187 000

180 000

Muutos nykytilaan: €/a

160 000
140 000

+130 000

120 000
+100 000

100 000
80 000

+64 000

60 000

+92 000
+66 000

+64 000
+42 000

40 000

+25 000

20 000

+16 000

0
Akaa

Forssa

Sastamala

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille taajamissa
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Somero

Tammela

Lajitteluvelvoite kaikille asuinkiinteistöille
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KIINTEISTÖJEN KILPAILUTTAMA VS.
KESKITETYSTI KILPAILUTETTU KERÄYS
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Biojätteen erilliskeräykseen liittyvät kiinteistöt
• Kiinteistöjen kilpailuttama biojätteen keräys on mallinnettu olettaen, että keräystä suorittaa kussakin
kunnassa 3 urakoitsijaa. Keskitetysti kilpailutetussa järjestelmässä on yksi urakoitsija.
• Laskennassa on oletettu, että kiinteistöjen kilpailuttamassa keräyksessä keskimääräinen siirtymämatka
keräysajossa keräyspisteiden välillä on 20 % pidempi kuin keskitetysti kilpailutetussa keräyksessä.
• Kiinteistöjen kilpailuttamassa keräyksessä myös tyhjennysajojen määrä on suurempi keskitetysti
kilpailutettuun keräykseen verrattuna.
• Keräyksen kustannus kiinteistöjen kilpailuttamalle keräykselle on arvioitu kuntakohtaisesti
tuntiperusteisella (80 €/h) hinnoittelulla. Tämä poikkeaa keskitetysti kilpailuttamasta keräyksestä, jossa
keräykseen käytettävien tuntien pohjalta arvioitiin tarkastelukunnille yhteinen tasataksa.
• Vertailu on tehty karkealla tasolla ja siihen sisältyy merkittävää epävarmuutta.
• Tulokset esitetään vain keräykselle, koska keräysjärjestelmä ei vaikuta jätemääriin ja sitä kautta muihin
elinkaaren vaiheisiin.
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Kiinteistöjen kilpailuttama ja keskitetysti kilpailutettu
Biojätteen keräyksen kasvihuonekaasupäästöt
erilliskeräyksen nykyisellä laajuudella

Biojätteen keräyksen kustannukset
erilliskeräyksen nykyisellä laajuudella

45
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35

+71 %

+28 %
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€/a
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30
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90 000

+29 %
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20
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50 000

+109 %

40 000

+19 %

15

30 000

10

+73 %

5

+52 %

20 000
10 000

0

0
Akaa

Forssa
Keskitetysti kilpailutettu

Sastamala

Somero

Tammela

Kiinteistöjen kilpailuttama

Akaa

Forssa

Keskitetysti kilpailutettu
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
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Yhteenveto - Muovipakkaukset
• Suurimmat ilmastohyödyt saavutettaisiin, jos muovipakkausten erilliskeräys laajennettaisiin
vähintään 5 huoneiston kiinteistöille. Forssassa tällä saavutettaisiin suuremmat ilmastohyödyt kuin
muissa tarkastelukunnissa, sillä suurempi osa Forssan asukkaista asuu vähintään 5 huoneiston
kiinteistöissä kuin muissa kunnissa.
• Ilmastonlämpenemisen näkökulmasta suurin osa hyödyistä ei aiheudu siitä, että saadaan korvattua
neitseellisten muovien käyttöä, vaan siitä, että saadaan vähennettyä poltetun muovin määrää
sekajätteen seassa.
• Ilmastonlämpenemisen sekä kustannusten näkökulmasta suositeltava vaihtoehto on yhdistää
täydentävä ekopistekeräys ja kiinteistökeräys.
• Ekopistekeräys on kiinteistökeräystä kustannustehokkaampi vaihtoehto, mutta joissain kunnissa
(erityisesti Forssassa) kiinteistökeräyksen järjestämisellä vähintään 5 tai 10 huoneiston
kiinteistöille voidaan kasvattaa kierrätykseen ohjautuvaa muovijätesaantoa huomattavasti
enemmän kuin täydentävällä ekopistekeräyksellä.
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Yhteenveto - Biojäte
• Biojätteen lajitteluvelvoitteen laajentamisella myös pienkiinteistöille (ja olettaen, että 20 %
pienkiinteistöistä liittyy erilliskeräykseen) ei tulosten perusteella saavutettaisi ilmastohyötyjä nykytilaan
verrattuna.
• Mikäli 50 % pienkiinteistöistä liittyisi erilliskeräykseen, kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat vielä
suuremmiksi.

• Nykyisten jätehuoltomääräysten mukainen biojäteastian pisin tyhjennysväli (1 viikko kesällä ja 2 viikkoa
talvella) on erittäin tiuha tyhjennysväli pienkiinteistöille. Jos tyhjennysväliä ei muuteta, keräystä
laajennettaessa pienkiinteistöille keräyksestä aiheutuvat päästöt kasvavat suuremmiksi kuin
kierrätyksellä voidaan saavuttaa päästöhyötyjä.
• Edellä mainituilla tyhjennysväleillä biojätteen erilliskeräyksen kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset
kasvavat usein moninkertaisesti suhteessa kerättyyn jätemäärään.

• Jos biokaasua tulevaisuudessa hyödynnetään nykyistä enemmän liikennepolttoaineena, jolla korvataan
fossiilisia polttoaineita (dieseliä ja/tai bensiiniä), päästöhyvitykset ovat suuremmat kuin nykyisellä
hyötykäyttöjakaumalla.
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Laskennan merkittävimmät epävarmuudet
• Biojätteen käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnissa ei huomioitu kotikompostoinnista syntyviä päästöjä ja sillä
vältettyjä päästöjä, vaan oletettiin, että kotikompostoinnin ympäristöhyödyt ovat +/- 0.
• Biojätekeräyksen muutoksia sekajätekeräykseen ei huomioitu. Laskennassa oletettiin, että biojätteen erilliskeräyksen
laajentaminen ei vaikuttaisi nykyisiin sekajätteen tyhjennysväleihin, mutta todellisuudessa sekajäteastian tyhjennysrytmi
voi muuttua biojätekeräyksen myötä.
• Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisellä saavutettavat kustannussäästöt voi motivoida pientaloasukkaita lajittelemaan
biojätettä.

• Jos lajitteluvelvoite laajennettaisiin myös pienkiinteistöille, etukäteen ei voida luotettavasti arvioida kuinka suuri osa ja
mitkä kiinteistöt liittyisivät biojätteen erilliskeräykseen. Käytettyihin oletuksiin erilliskeräykseen liittyvien kiinteistöjen
määrästä ja keskimääräisistä siirtymämatkoista keräyspisteiden välillä liittyy suuri epävarmuus.
• Muovipakkausten ympäristövaikutusten laskennassa ei huomioitu vaikutusta, joka syntyy, kun asukkaat tuovat
muovipakkausjätteet ekopisteille (usein omilla autoilla ja mahdollisesti kaupassa käynnin yhteydessä).
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Laskennan merkittävimmät epävarmuudet
• Kierrätyksellä saavutettavat hyödyt korreloivat kierrätykseen ohjautuvan materiaalimäärän
kanssa. Laskennassa oletettiin, että kiinteistökeräykseen kuuluva asukas lajittelee biojätettä
keskimäärin 43–62 kg/as./a ja muovipakkausjätettä keskimäärin 10 kg/as./a. Mikäli oletetut
lajittelutehokkuudet tulevaisuudessa kasvavat, tarkoittaa se myös suurempia ympäristöhyötyjä
kuin selvityksen tuloksissa on esitetty.
• Lisäksi jätteenpoltosta saadaan tulevaisuudessa vähemmän hyvityksiä, kun energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Tämä lisää materiaalikierrätyksen hyötyjä jätteenpolttoon
nähden.
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Suosituksia
• Muovipakkausten täydentävä ekopistekeräys ja kiinteistökeräys nykyisen Ringin keräyksen rinnalle.
• Ympäristövaikutusten ja kustannusten näkökulmasta suositeltavaa on, mikäli mahdollista, järjestää keräys
niin, että ekopisteet ja kiinteistöjen jäteastiat tyhjennetään samalla reittiajolla.
• Pienkiinteistöillä biojäteastioiden pidemmät

tyhjennysvälit vähentäisivät keräyksen kustannuksia ja

ilmastonlämpenemisvaikutusta (esim. kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa). Tämä edellyttäisi muutoksia
jätehuoltomääräyksiin.
• Monilokerokeräyksellä voidaan mahdollisesti pienentää erilliskeräyksen päästöjä ja kustannuksia.
• Jätteenkuljetusten päästöjä voidaan pienentää siirtymällä vähäpäästöisiin polttoaineisiin (esim. biokaasu tai
uusiutuva diesel).
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