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Jätteen alueellisten putkikeräysjärjestelmien käyttö on yleistynyt Suomessa viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Alueellisessa putkikeräyksessä jätteet kuljetetaan maanalaisia putkia pitkin 
ilmavirran avulla keräyspisteiltä kauemmas koonta-asemalle, josta ne noudetaan ja kuljetetaan 
käsiteltäväksi pakattuina suurempiin kontteihin. Yleensä väkimäärältään suurilla putkikeräysalu-
eilla esimerkiksi jätehuollon vaatima raskasliikenne on vähäisempää kuin jos jätehuolto toteutet-
taisiin perinteisenä jätteenkeräyksenä.  

Putkikeräysjärjestelmä on tekninen järjestelmä, joka mahdollistaa erilaista datankeräystä ja 
raportointia kuin perinteinen jätteenkeräys. Putkikeräyksessä voidaan seurata esimerkiksi jätteen 
syöttöpisteiden luukkujen avauksia. Putkikeräysjärjestelmästä saatavan datan ja sen raportoinnin 
avulla voidaan kehittää myös putkikeräyksen asiakasraportointia ja laskutusperusteita. Asiakas-
raportoinnin kehittämisellä ja laskutusperusteiden tarkentamisella halutaan ohjata asiakkaita 
käyttämään putkikeräysjärjestelmää ja lajittelemaan jätteensä. 

Tässä työssä selvitettiin jätteen alueellisen putkikeräyksen datankeräyksen ja raportoinnin ny-
kytilaa sekä mahdollisuuksia asiakasraportoinnin ja laskutusperusteiden kehittämiselle tarkaste-
lemalla erityisesti Helsingin kaupungin putkikeräysyhtiöitä Kalasatamassa ja Kruunuvuorenran-
nassa. Tutkimus toteutettiin keräämällä olemassa olevaa aineistoa, asiantuntijahaastatteluina, 
teettämällä kyselytutkimus kahdella putkikeräysalueella ja simuloimalla esimerkiksi jätteiden ke-
räyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. 

Alkutilanteessa putkikeräyksen käyttäjille eli asiakkaille ei raportoitu heidän omista jätteistään 
tai niiden kierrätysasteista. Asiakkaat eivät yleisesti olleet tietoisia putkikeräyksen laskutusperus-
teista. Yleistä tietoa putkikeräyksestä ja alueen jätehuollosta oli saatavissa putkikeräysyhtiöiden 
verkkosivuilta ja tiedotteina keräyspisteiltä.  

Asiakasraportointia tulee toteuttaa monipuolisesti käyttäen useita viestintäkanavia. Asiakkaille 
tulisi tarjota tietoa esimerkiksi oman taloyhtiönsä lajitteluaktiivisuudesta ja sen kehittymisestä. 
Laskutus tulee aluksi kytkeä tarkemmin käyttäjien jätemäärään syöttöluukkujen avausten perus-
teella. Jätelajikohtaiseen hinnoitteluun siirryttäessä aloitetaan siitä, että sekajäte on kalliimpaa 
kuin erilliskerättävät jätelajit. Kehittyneempien laskutus- ja hinnoitteluperusteiden käyttöönoton 
mahdollisuuksia tulee tarkastella. Tulevaisuudessa jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutu-
viin päästöihin perustuvaa hinnoittelua tulee selvittää. 
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ABSTRACT 

Anni Rossi: Development of customer reporting for pipeline-based waste collection 
Master of Science Thesis 
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Master’s Degree Programme in Environmental and Energy Engineering 
September 2021 
 

Use of regional pipeline-based waste collection systems has become more common in Finland 
during the last decade. In pipeline-based collection system waste flows through the air flow from 
the collection points to the collection station. In the collection station the waste is picked up and 
packed to large containers and transported for treatment. Usually in large population pipe collec-
tion areas, for example, the heavy traffic required for waste management is less than if the waste 
management were carried out as a traditional waste collection.  

Pipeline-based waste collection system is a technical system that allows for different data col-
lection and reporting than traditional waste collection. However, all the potentiality made possible 
by this technology, for example in customer reporting has not yet been exploited in Finland. The 
development of customer reporting and the specification of invoicing criteria are intended to guide 
customers to use the pipe collection system correctly and to sort their waste. 

In this thesis, the current state of data collection and reporting for regional waste pipe collection 
and the possibilities for developing customer reporting and invoicing criteria were investigated. In 
particular, the pipe collection areas in Kalasatama and Kruunuvuorenranta in Helsinki were ex-
amined. The study was carried out by collecting existing data, interviewing experts, commission-
ing a survey in two pipe collection areas and simulating, for example emissions from waste col-
lection and transportation.  

In the initial situation, the customers of the pipe collection were not reported on their waste or 
their recycling rates. Customers were generally unaware of the invoicing criteria for pipe collec-
tion. General information on pipe collection and waste management in the area was available on 
the websites and as releases at collection points. 

Customer reporting must be implemented in a variety of ways using several communication 
channels. Customers should be provided with more detailed information, for example regarding 
their own waste and sorting. Clarifying the invoicing criteria can help sort and improve the recy-
cling rate. Initially, invoicing should be more closely linked to the amount of waste from users 
based on the opening of the feed hatches, which is possible with the help of an electronic opening 
mechanism and an identifiable key. In addition, type-specific pricing should be introduced, where 
mixed waste is more expensive than recyclable types of waste. The possibility of introducing more 
advanced pricing criteria should be considered. In the future, pricing based on emissions from 
waste transport and treatment needs to be clarified. 

 
Keywords: pipe collection, waste, reporting, recycling, sorting 
 
 

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 
 
 



iii 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Vahanen Development Oy:n toimeksiantona. Kiitos mielenkiin-

toisesta aiheesta ja ideoista työni ohjaajalle Jarkko Salonvaaralle sekä työni mahdollis-

tamisesta työssä käsiteltyjen putkikeräysyhtiöiden toimitusjohtajalle Jarmo Mattilalle. 

Haluan kiittää kaikkia haastateltaviani ja muita henkilöitä, jotka ovat käyttäneet aikaansa 

auttamalla minua tämän työn eteenpäin viemisessä. Erityskiitoksen haluan esittää Va-

hanen Developmentin Jukka Kivivasaralle, jonka ammattitaidon ansiosta ymmärsin itse-

kin työni aihetta paremmin. Kiitos yliopiston ohjaajilleni Hannele Auviselle ja Jukka Rin-

talalle avusta työn aikana ja jo ennen sen aloitusta. 

 

Tampereella 14.9.2021 

 

Anni Rossi 

 



iv 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO .......................................................................................................... 1 

2. JÄTTEEN ALUEELLINEN PUTKIKERÄYS ........................................................... 3 

2.1 Alueellisen putkikeräyksen periaate ....................................................... 3 

2.2 Alueellinen putkikeräys maailmalla ja Suomessa ................................... 5 

3. KERÄTTÄVÄT JÄTELAJIT.................................................................................... 7 

3.1 Alueellisen putkikeräyksen jätelajit ......................................................... 7 

3.2 Jätelajien ja jätemäärien ennakoidut muutokset ................................... 10 

3.3 Jätteiden kierrätysasteiden kehittyminen .............................................. 12 

4. PUTKIKERÄYKSEN DATANKERÄYKSEN JA RAPORTOINNIN NYKYTILA ...... 19 

4.1 Datankeräyksen nykytila....................................................................... 19 

4.2 Raportoinnin nykytila ............................................................................ 20 

4.3 Ohjauskeinot ........................................................................................ 22 

4.3.1 Yleisiä jätehuollon ohjauskeinoja ................................................ 22 

4.3.2 Putkikeräyksen ohjauskeinojen nykytila ...................................... 24 

5. AINEISTO JA MENETELMÄT ............................................................................. 27 

5.1 Tutkimuksen yleiskuvaus ...................................................................... 27 

5.2 Kalasataman alueellinen putkikeräys.................................................... 28 

5.3 Kruunuvuorenrannan alueellinen putkikeräys ....................................... 31 

5.4 Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan kyselytutkimus .......................... 32 

5.5 Kalasataman jätteiden päästöjen simulointi .......................................... 33 

6. TULOKSET ......................................................................................................... 37 

6.1 Kyselytutkimuksen tulokset .................................................................. 37 

6.2 Putkikeräyksen ja perinteisen jätteenkeräyksen hiilidioksidipäästöt ...... 38 

6.3 Datankeräyksen ja raportoinnin rajoitteet ja mahdollisuudet ................. 42 

6.4 Hinnoittelun ja laskutusperusteiden rajoitteet ja mahdollisuudet ........... 43 

7. TULOSTEN TARKASTELU ................................................................................. 45 

7.1 Datankeräyksen ja raportoinnin toimenpiteet tarkemman 

asiakasraportoinnin kehittämiseksi .................................................................... 45 

7.2 Ohjauskeinojen tehostaminen lajittelun edistämiseksi .......................... 47 

7.2.1 Hintojen ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittely ................... 47 

7.2.2 Asiakasraportoinnin ja viestinnän monipuolistaminen ................. 50 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................... 55 

LÄHTEET ............................................................................................................... 57 

 

 



v 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Alueellisen putkikeräyksen periaate, mukaillen [6]. ................................ 3 
Kuva 2. Vertailu pääkaupunkiseudulla ja Kalasatamassa vuonna 2019 

erilliskerättyjen jätelajien osuuksista kerätystä 
yhdyskuntajätemäärästä, perustuu lähteisiin [8][18]. .............................. 9 

Kuva 3. Pääkaupunkiseudulla kerätyn kokonaisyhdyskuntajätemäärän ja 
kotitalouksien jätemäärän kehitys vuosina 2012–2019, perustuu 
lähteeseen [8]. ..................................................................................... 10 

Kuva 4. Kokonaisjätemäärän sekä palveluiden ja kotitalouksien jätteiden 
kierrätysasteet vuosina 2012–2019 pääkaupunkiseudulla, 
perustuu lähteeseen [8]. ....................................................................... 13 

Kuva 5. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätteen hyödyntämistavat ja 
-määrät palvelutoiminnoissa ja kotitalouksissa vuosina 2012–2019, 
perustuu lähteeseen [8]. ....................................................................... 14 

Kuva 6. Pääkaupunkiseudun kotitalouksilta kerättyjen jätteiden määrien 
kehitys vuosina 2012–2019, perustuu lähteeseen [8]. .......................... 15 

Kuva 7. Kotitalouksien sekajätteen koostumus vuosina 2012, 2015 ja 2018, 
perustuu lähteisiin [8][20]. .................................................................... 17 

Kuva 8. Tutkimuksen eteneminen. .................................................................... 28 
Kuva 9. Kalasataman putkikeräysalueen syöttöpistepaikkojen ja 

lajitteluhuoneiden sijainnit kesäkuussa 2021, perustuu lähteeseen 
[12]. ...................................................................................................... 29 

Kuva 10. Kruunuvuorenrannan putkikeräysalueen syöttöpistepaikkojen ja 
lajitteluhuoneiden sijainnit kesäkuussa 2021, perustuu lähteeseen 
[14]. ...................................................................................................... 31 

Kuva 11. Kalasatamalaisen vuoden 2019 keskimääräisillä jäte- ja 
lajittelumäärillä eri jätelajien keräyksen ja kuljetuksen päästöjen 
osuudet todellisilla kuljetusmatkoilla käsittelypaikkoihin. ...................... 40 

Kuva 12. Kuljetusmatkan pituuden vaikutus jätteiden ominaispäästöihin 
putkikeräyksellä ja perinteisellä keräyksellä, vertailu todellisten 
matkojen ja 20 km matkan välillä.......................................................... 40 

Kuva 13. Lajittelutavan vaikutus jätteen keräyksen ja kuljetuksen CO2-
päästöihin putkikeräyksellä ja perinteisellä jätteenkeräyksellä, 
tarkastelujoukkona 8 000 asukasta. ..................................................... 42 

 
 



vi 

TAULUKKOLUETTELO 

 Suomen putkikeräysalueet ja niissä putkikeräysjärjestelmällä 
kerättävät jätelajit, x kerätään, - ei kerätä, perustuu lähteisiin 
[6][10–15]. .............................................................................................. 7 

 Erilliskerättyjen yhdyskuntajätteiden määrä pääkaupunkiseudulla 
ja Kalasatamassa vuonna 2019, perustuu lähteisiin [8][18]. ................... 8 

 Jätemäärien osuudet yhdyskuntajätteessä jätelajeittain, perustuu 
lähteisiin [19–21]. ................................................................................. 11 

 Ennakoidut jätelajien kierrätysasteet, perustuu lähteisiin [19–21]. ........ 15 
 Pakkausmateriaalien kierrätystavoitteet ja kierrätysasteet 

Suomessa, perustuu lähteisiin [33][34]. ................................................ 18 
 HSY:n jätehuollon hinnasto asumisessa syntyvälle jätteelle 2021, 

perustuu lähteeseen [39]. ..................................................................... 26 
 Simuloinneissa käytetyt alueen lähtötiedot, Kalasatama. ..................... 34 
 Simuloinneissa käytetyt kerättävien jätteiden ja keräysastioiden 

lähtötiedot, perustuu lähteisiin [18][39][44]. .......................................... 34 
 Simuloinneissa käytetyt jäteautojen kuormat ja etäisyydet jätteiden 

käsittelypaikkoihin Kalasatamasta, perustuu lähteeseen [44]. .............. 35 
 Simuloinnissa käytetyt päästölaskennan lähtötiedot, perustuu 
lähteisiin [44][46][47]. ........................................................................... 35 

 Kyselytutkimuksen tulokset. ................................................................. 37 
 Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen ominaispäästöt Kalasataman 
alueella (gCO2/kg jätettä). .................................................................... 39 

 Ominaispäästöjen suhteellinen muutos, kun todellisia 
kuljetusmatkoja jätteiden käsittelypaikkoihin verrataan 20 km 
matkaan kaikille jätelajeille. .................................................................. 41 

 Vertailu lajitteluaktiivisuuden vaikutuksesta jätteiden keräyksen ja 
kuljetuksen CO2-päästöihin, tarkastelujoukkona 8 000 asukasta. ......... 41 

 Hinnoittelutapaesimerkkien vertailu nykyisellä 
putkikeräysjärjestelmällä. ..................................................................... 43 

 Datankeräyksen ja raportoinnin haasteet ja ratkaisut 
asiakasraportoinnin kehittämisen näkökulmasta. ................................. 45 

 Hinnoittelun ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittelyn haasteet 
ja ratkaisut. .......................................................................................... 47 

 Asiakasraportoinnin ja viestinnän haasteet ja ratkaisut. ....................... 51 
 

 



vii 

LYHENTEET JA MERKINNÄT 

CO2   hiilidioksidi 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
EU Euroopan Unioni 
HSY  Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
PAYT engl. pay as you throw, maksu tuotetun jätemäärän mukaan 
PK-seutu pääkaupunkiseutu 
PLA polylaktidi 
RFID  engl. radio frequency identification, radiotaajuinen etätunnistus 
SUP engl. single-use plastic products, kertakäyttöiset muovituotteet 

 
 

 
  
 



1 
 

1. JOHDANTO 

Perinteinen jätteenkeräys, jossa jäteautolla kuljetaan keräyspisteeltä toiselle tyhjentäen 

yksittäisiä jäteastioita, on ollut toimiva tapa jo vuosikymmenien ajan. Kuitenkin väestön-

kasvu tuo haasteita kaupunkikehitykselle sekä vanhoille jätteenkeräys- ja käsittelyta-

voille [1]. Kun jätemäärät tiheään rakennetuilla alueilla kasvavat, uusia ratkaisuja perin-

teisen jätteenkeräyksen rinnalle tarvitaan, jotta jätehuolto pysyy käytännöllisenä ja te-

hokkaana. Jätteen alueellinen putkikeräys on osa kehittyneitä kaupunkiratkaisuja. Sillä 

voidaan korvata perinteisiä maanpäällisiä keräyspisteitä ja vähentää jätehuollon liiken-

teen tarvetta. Se tarjoaa myös erilaista varastointikapasiteettia ja jätehuollon integroitu-

vuutta kaupunkiympäristöön kuin perinteinen jätteenkeräys [2]. 

Erilaisia jätteen putkikeräys ja -kuljetusjärjestelmiä on ollut vuosikymmeniä käytössä esi-

merkiksi sairaaloissa ja muissa yksittäisissä rakennuksissa [3]. Nykyään on käytössä 

myös laajempien alueiden jätehuollon kattavia kehittyneitä järjestelmiä, joissa jäteputket 

kulkevat pääasiassa maan alla muun kunnallistekniikan tai metroverkkojen yhteydessä 

[4]. Tässä tutkimuksessa kohteena on jätteen alueellinen putkikeräys, joka tarkoittaa yh-

dyskuntajätehuoltoa putkikeräyksellä asuin- ja liikealueella. Alueellisessa putkikeräyk-

sessä jätteen syöttöpisteet sijaitsevat lähellä käyttäjiä, esimerkiksi kerrostalojen pihoilla, 

ja niihin voidaan viedä tavallisimmin syntyviä yhdyskuntajätelajeja ja -kokoja. Syöttöpis-

teiden alapuolisista säiliöistä jätteet kuljetetaan ilmavirran avulla putkia pitkin kauem-

pana olevalle koonta-asemalle. Koonta-asemalla jätteet kerätään kontteihin, joissa ne 

kuljetetaan jatkokäsittelyyn. 

Suomessa jätteen alueellisia putkikeräysjärjestelmiä on ollut käytössä 2010-luvun 

alusta, ja ne ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle [5]. Putkikeräys-

järjestelmiä käytetään jätteiden keräykseen ja kuljetukseen, mutta sen lisäksi järjestel-

män eri vaiheista saatavaa dataa voidaan hyödyntää raportoinnissa. Putkikeräyksen da-

tankeräyksessä ja raportoinnissa on tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Datanke-

räystä ja raportointia voidaan hyödyntää osana asiakasraportoinnin kehittämistä. Asia-

kasraportoinnilla voidaan saada lisättyä putkikeräysjärjestelmän käyttöä ja lajittelua, asu-

kastyytyväisyyttä ja samalla pienentää jätehuollon kustannuksia. Asiakkailla tarkoitetaan 

henkilöitä, jotka käyttävät jätteen putkikeräysalueella olevaa jätehuoltoa. 
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Tässä työssä tutkitaan jätteen alueellisen putkikeräyksen asiakasraportoinnin kehittä-

mismahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteena on kehittää asiakasraportointia täsmälli-

semmäksi, jotta putkikeräysjärjestelmien käyttäjät saisivat paremmin tietoa siihen liitty-

vistä asioista. Tutkimuksessa selvitetään toteuttamiskelpoisia sekä kehittämistä vaativia 

toimenpiteitä, joiden avulla asiakasraportointia voidaan viedä haluttuun suuntaan sekä 

toteuttaa. Lisäksi tarkastellaan nykyisiä laskutusperusteita putkikeräysalueilla sekä tut-

kitaan ja määritellään mahdollisia kehityssuuntia laskutuksen ja hinnoittelun tarkentami-

selle sekä miten niihin päästään. Työssä ei esitetä uusia hintoja jätteenkeräykselle. 

Työn tapaustutkimuksen putkikeräysyhtiöt ovat Helsingin kaupungin tytäryhtiöitä, jotka 

kullakin putkikeräysalueella vastaavat jätteen putkikeräyksestä. Esimerkkeinä ja tarkem-

pina tarkastelun kohteina tässä työssä on käytetty Helsingin Kalasataman ja Kruunuvuo-

renrannan alueellisia putkikeräyksiä, mutta työn tulokset ovat yleistettävissä myös mui-

hin vastaavasti toimiviin putkikeräysjärjestelmiin ja -alueisiin. 

Luvut kaksi, kolme ja neljä käsittelevät aiheeseen liittyvää teoriaa. Luvussa kaksi käsi-

tellään jätteen alueellista putkikeräystä, luvussa kolme käsitellään putkikeräysalueilla ke-

rättäviä jätteitä, niiden määriä sekä tulevaisuuden näkymiä myös kierrätysasteen kehit-

tymisen kannalta. Luvussa neljä käsitellään jätteen alueellisen putkikeräyksen datanke-

räyksen ja raportoinnin nykytilaa. Luku viisi käsittelee työn aineistoa ja tutkimusmenetel-

miä. Aineistossa esitellään tutkimuskohteet ja niissä toteutetut kyselytutkimukset sekä 

simuloinnit. Luvussa kuusi esitetään työn tulokset. Tuloksina esitetään kyselytutkimuk-

sen ja simuloinnin tulokset sekä asiakasraportointiin liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet 

eri osa-alueiden näkökulmasta. Tuloksia tarkastellaan enemmän luvussa seitsemän, 

jossa myös esitetään ratkaisuja esiin tulleisiin haasteisiin. Lopuksi luvussa kahdeksan 

kootaan työn johtopäätökset. 
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2. JÄTTEEN ALUEELLINEN PUTKIKERÄYS 

Tässä luvussa käsitellään jätteen alueellisen putkikeräyksen teoriaa ja putkikeräystä 

Suomessa ja valituissa maissa, joissa putkikeräysjärjestelmiä on käytössä paljon tai ne 

eroavat joiltain ominaisuuksiltaan Suomessa käytössä olevista järjestelmistä. 

2.1 Alueellisen putkikeräyksen periaate 

Alueellisessa putkikeräyksessä jätteet kuljetetaan alipaineen avulla suljettuja putkia pit-

kin syöttöpisteiltä koonta-asemalle (Kuva 1) [2]. Syöttöpisteellä jätteet syötetään säiliöi-

hin luukusta, joka voi olla esimerkiksi integroituna seinään tai omaan astiaansa. Jokai-

selle erikseen kerättävälle jätelajille on omat syöttöluukut ja maanalaiset säiliöt, joista 

jäte tyhjentyy putkeen jätelaji kerrallaan. Säiliöt tyhjentyvät automaattisesti joko täyttö-

asteen perusteella tai säännöllisesti määrätyin väliajoin. Jätteiden automaattinen kulje-

tus tapahtuu ilmavirran avulla maanalaista putkistoa pitkin jopa kilometrien matkan 

koonta-asemalle. Yleensä jäteputkistot sijoitetaan kulkemaan muun kunnallistekniikan 

yhteydessä. Kuljetukseen käytetty ilma puhdistetaan ennen, kun se päästetään takaisin 

ilmakehään. Koonta-asemalla jätteet ohjautuvat automaattisesti lajin mukaan omiin kont-

teihinsa ja tarvittaessa jätteet tiivistetään konttien täyttöasteen parantamiseksi. Kun va-

rastokontit ovat täynnä, ne kuljetetaan jätteen jatkokäsittelyyn kuorma-autoilla. 

Kuva 1. Alueellisen putkikeräyksen periaate, mukaillen [6]. 
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Perinteisessä jätteenkeräyksessä käytetään maan pinnalla tai osittain maan alla olevia 

keräysastioita, jotka tyhjennetään jäteautoilla, joilla jäte myös kuljetetaan käsiteltäväksi. 

Perinteisessä jätteenkeräyksessä jäteastioiden tyhjennysväli on tasainen ja yleensä en-

nalta määritetty. Jäteautot kulkevat niille määritetyt reitit ja tyhjentävät jäteastiat, vaikka 

niissä ei olisi juurikaan jätettä. Putkikeräysjärjestelmällä jätteitä voidaan kuljettaa jousta-

vasti silloin, kun on tarve [4]. Putkikeräysjärjestelmä on vakaa, sillä esimerkiksi sääolo-

suhteet tai liikenneruuhkat eivät vaikuta sen toimivuuteen. Putkitukokset ja tekniikkaan 

liittyvät häiriöt voivat estää järjestelmän käyttämisen osittain tai kokonaan, kunnes ne on 

ratkaistu. Tukokset voivat syntyä putkeen laitetuista liian suurikokoisista jätteistä tai jär-

jestelmän toimintahäiriöistä. Putkikeräyksellä on korkeammat tekniset ylläpito- ja hallin-

tavaatimukset kuin perinteisellä jätteenkeräyksellä. 

Putkikeräys voi vähentää kaduilla olevien jäteastioiden aiheuttamia hygieniahaittoja sekä 

esteettisiä haittoja [1]. Alipainejärjestelmä vähentää jätteistä aiheutuvaa hajuhaittaa. Put-

kikeräysalueilla raskasliikenteen määrä on vähäisempää kuin perinteisen jätteenkeräyk-

sen alueella, koska jäteautoilla tehtäviä kuljetuksia tarvitaan harvemmin. Tämä vähentää 

onnettomuuksien riskiä niin jätehuollon työntekijöiden kuin muidenkin alueella liikkujien 

osalta. Raskasliikenteen väheneminen vähentää myös melua ja päästöjä. Putkikeräyk-

sestä itsestään ei synny välittömiä päästöjä, mutta välillisiä päästöjä syntyy sen energi-

ankulutuksesta, johon vaikuttaa jätteen kuljetukseen tarvittava ilmamäärä ja sen nopeus. 

Putkikeräysjärjestelmä on myös riippuvainen perinteisestä jätteenkeräyksestä [2]. Kaik-

kea jätteenkeräystä ei voida hoitaa putkikeräyksellä, joten putkikeräysalueillakin tarvi-

taan perinteisiä keräysastioita ja erikoisajoneuvoja niiden tyhjentämiseen ja jätteiden kul-

jettamiseen. Perinteisiä keräysratkaisuja tarvitaan esimerkiksi vähän syntyville jätela-

jeille, joita ei ole kannattavaa kerätä putkikeräyksellä, suurikokoisille jätteille sekä vaa-

rallisille jätteille. 

Jätteen alueellinen putkikeräys soveltuu parhaiten tiheään asutulle alueelle, jossa käyt-

täjät ovat lähellä toisiaan ja keräyspisteitä [3]. Suhteellisen suurten investointikustannus-

ten vuoksi järjestelmää ei kannata rakentaa alueille, joissa on vain vähän järjestelmän 

käyttäjiä tai muodostuvaa jätettä. Myös asennuksen jälkeen järjestelmään tehtävät muu-

tokset voivat olla kalliita. Putkikeräysjärjestelmän käyttökustannukset ovat pienet perin-

teiseen jätteenkeräykseen verrattuna, joten ajan kuluessa se voi maksaa itsensä takai-

sin. Putkikeräysjärjestelmän käyttöönotto voi olla kannattavaa erityisesti, mikäli se ra-

kennetaan uuden asuinalueen rakentamisen tai muun kunnallistekniikan uusimisen yh-

teydessä.  
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2.2 Alueellinen putkikeräys maailmalla ja Suomessa 

Ensimmäisten maanalaisten jätteenkeräysjärjestelmien kehitys on alkanut jo 1960-lu-

vulla [1]. Ympäri maailmaa on käytössä ja rakenteilla yli 1 600 putkikeräysjärjestelmärat-

kaisua yli 30 maassa. Alueelliset putkikeräysjärjestelmät ovat erityisen käytettyjä Euroo-

passa ja eri puolilla Aasiaa. Euroopassa useita putkikeräysjärjestelmiä on käytössä esi-

merkiksi Espanjassa, Ranskassa, Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa.  

Alueellisten putkikeräysten tekniset eroavaisuudet eri maissa keskittyvät lähinnä syöttö-

pisteisiin [7]. Syöttöpistemalleja on erilaisia ja niissä voi olla esimerkiksi erillinen punni-

tustila. Maantieteellisestä sijainnista johtuvat erilaiset sääolosuhteet, kuten pakkanen, 

vaikuttavat erityisesti syöttöpisteen luukun kokemaan kuormitukseen. Pakkanen voi esi-

merkiksi aiheuttaa luukun jäätymisen, jolloin sen avaamiseen tarvitaan suurempaa voi-

maa.  

Jätteiden lajittelussa on myös eroavaisuuksia maittain ja putkikeräyksellä kerättävät jä-

telajit vaihtelevat [7]. Esimerkiksi Etelä-Koreassa kerätään erikseen ainoastaan biojäte 

ja sekajäte. Tukholmassa ja Madridissa on käytössä alueelliset putkikeräysjärjestelmät, 

joissa kaikki jätelajit laitetaan samaan syöttöpisteeseen. Tällöin käytössä on eriväriset 

pussit, joihin jätteet pakataan jätelajeittain. Jätteet siis syntypaikkalajitellaan ja sen li-

säksi jätepussit erotellaan optisesti lajittelulaitoksella, minne jätteet kuljetetaan koonta-

asemalta. Matkalla rikkoutuneet pussit voivat hankaloittaa optista lajittelua. Lontoossa 

kaikki pakkausjätteet lajitellaan samaan putkeen ja lajittelu tapahtuu koneellisesti myö-

hemmin. Tämä tapa säästää käyttäjiltä lajittelun vaivan. Järjestelmä kestää myös metal-

lin ja lasin laiton putkeen, koska pahvi- ja muovijäte pehmentää niitä. Likaiset pakkaukset 

voivat liata ja pilata esimerkiksi herkempiä kuitupakkauksia. 

Suomessa alueellisilla putkikeräysjärjestelmillä kerätään yhdyskuntajätettä, joka tulee 

pääasiassa kotitalouksilta. Yhdyskuntajätteeksi luokitellaan asumisessa syntyvä jäte 

sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa kaupan 

ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte [8]. Suomessa kotitalouksien sekä joidenkin 

muiden, kuten tiettyjen palvelutoiminnassa syntyvien, yhdyskuntajätteiden jätehuollon 

järjestäminen on kunnan vastuulla [9]. Niiden lisäksi samalla putkikeräysjärjestelmällä 

kerättävä muu yhdyskuntajätteen jätehuolto on kunnan vastuulla. Muut, kuten kauppa-

keskuksissa olevat omat putkikeräysjärjestelmät ja niillä kerätyt elinkeinotoiminnan yh-

dyskuntajätteet, eivät kuulu kunnan vastuulle. Alueella, jossa jätteenkeräys on järjestetty 

putkikeräysjärjestelmällä, voidaan kaikkien kiinteistöjen edellyttää liittyvän järjestelmän 

käyttäjiksi. 
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Suomen pienen asukastiheyden vuoksi jätteenkeräyksen toteuttaminen alueellisella put-

kikeräyksellä on ollut kannattavaa lähinnä pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuk-

sissa. Suomessa alueellisia putkikeräysjärjestelmiä on käytössä seitsemällä alueella ja 

yksi on rakenteilla Tampereen Ranta-Tampellassa ja se otetaan käyttöön vuonna 2022 

[10]. Suomessa ensimmäinen alueellinen putkikeräysjärjestelmä otettiin käyttöön 

vuonna 2010 Espoon Suurpellossa [5]. Sen jälkeen niitä on otettu käyttöön Tampereen 

Vuoreksessa, Vantaan Kivistössä sekä Helsingissä Kalasatamassa, Jätkäsaaressa, 

Kruunuvuorenrannassa ja Keski-Pasilassa. 

Suomen putkikeräysjärjestelmiin kuuluvat syöttöpisteet, joista jätteet syötetään putkis-

toon, sekä koonta-asemat, joiden keräyskontteihin jäte kuljetetaan putkia pitkin. Koonta-

asemat voivat sijaita maan alla tai maanpäällisissä tiloissa. Niiden lisäksi putkikeräysalu-

eilla on erilliskeräyspisteitä, joissa kerätään muut kuin putkeen menevät jätteet. Nämä 

alueelliset erilliskeräyspisteet ovat toteutettu lajitteluhuoneina tai perinteisinä jätteenke-

räyspisteinä ulkona. 
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3. KERÄTTÄVÄT JÄTELAJIT 

Tässä luvussa käsitellään alueellisen putkikeräyksen jätteitä, joita kerätään putkikeräys-

järjestelmällä tai alueellisissa erilliskeräyspisteissä. Sen lisäksi käsitellään jätelajien ja 

jätemäärien ennakoituja muutoksia sekä kierrätysasteen kehittymistä. 

3.1 Alueellisen putkikeräyksen jätelajit 

Putkikeräyksellä kerättävät jätelajit vaihtelevat keräyspaikoittain (Taulukko 1). Suomen 

kaikilla toiminnassa olevilla putkikeräysalueilla putkikeräyksellä kerätään ainakin biojä-

tettä, paperia ja sekajätettä. Niiden lisäksi useissa paikoissa kerätään myös kartonkia ja 

muovia. 

 Suomen putkikeräysalueet ja niissä putkikeräysjärjestelmällä kerättävät 
jätelajit, x kerätään, - ei kerätä, perustuu lähteisiin [6][10–15]. 

Paikka Biojäte Kartonki Paperi Muovi Sekajäte    

Jätkäsaari, Helsinki x x x x x 

Kalasatama, Helsinki x x x x x 

Keski-Pasila, Helsinki x x x x x 

Kivistö, Vantaa x x x x x 

Kruunuvuorenranta, Helsinki x x x x x 

Suurpelto, Espoo x - x - x 

Vuores, Tampere x x x - x 

Suurikokoiset jätteet sekä lasi- ja metallijäte kerätään erikseen niille tarkoitetuissa alu-

eellisissa erilliskeräyspisteissä. Niiden keräys ja kuljetus käsittelyyn tapahtuu perinteisen 

jätteenkäsittelyn tavoin. Lasi- ja metallijätettä ei kerätä putkikeräyksellä niiden vähäisen 

määrän takia. Kartongin ja muovin sekä lasin ja metallin osalta erilliskerätään pakkaus-

jätettä tuottajavastuun mukaisesti. Tuottajavastuu perustuu jätelain (646/2011) lukuun 6 

[16]. Sen mukaan pakkausjätteiden keräys, kierrätys ja siitä aiheutuvat kustannukset 

ovat pakkauksen tuottajan tai siihen rinnastettavan tahon, kuten maahantuojan, vas-

tuulla. 

Biojäte tarkoittaa maatuvaa ja kompostoituvaa jätettä, joka on pääosin peräisin elintar-

vike- ja keittiöjätteestä [17]. Biojätteeseen voidaan lajitella myös kasvien osia sekä hel-

posti maatuvia kuitumateriaaleja kuten pehmopapereita ja kananmunakennoja. Biojäte 

käsitellään ja hyödynnetään mädättämällä tai kompostoimalla. HSY:n (Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut) keräämistä biojätteistä noin 40 % ohjataan mädätysprosessiin ja 
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60 % kompostointiin. Mädätys tapahtuu biokaasulaitoksessa, jossa tuotetaan metaania 

noin 200 m3/t biojätettä. Kompostimateriaali, joka sekoitetaan karkeasta biojätteestä, 

mädätteestä ja erilaisista hakkeista, kypsytetään ulkona aumoissa. Kypsyneestä kom-

postista tehdään multaa. Biojätteen käsittely palauttaa humuksen, hiilen ja ravinteita ta-

kaisin kiertoon. 

Pääkaupunkiseudulla biojätettä kerättiin noin 109 kg asukasta kohden vuoden 2019 ai-

kana (Taulukko 2) [8]. Biojäte on yhdyskuntajätemäärästä osuudeltaan suurin yksittäinen 

erilliskerättävä jätelaji. Sen osuus pääkaupunkiseudulla kerättävistä jätteistä on noin 

19 % (massa-%). Pääkaupunkiseudulla (PK-seutu) tarkoitetaan tässä työssä aluetta, 

jonka jätehuolto on HSY:n vastuulla. Alue käsittää pääkaupunkiseudun, eli Helsingin, 

Espoon, Vantaan ja Kauniaisen, lisäksi Kirkkonummen. Kalasataman putkikeräysalu-

eella kerätyn biojätteen osuus on noin 13 % kokonaisjätemäärästä, mikä on määrällisesti 

noin 25 kg/as/a [18]. Kotitalousvoittoisen alueen asukaskohtaiset jätemäärät eroavat 

huomattavasti koko pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätemääristä ja ne vertautuvat pa-

remmin pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin. 

 Erilliskerättyjen yhdyskuntajätteiden määrä pääkaupunkiseudulla ja Kala-
satamassa vuonna 2019, perustuu lähteisiin [8][18]. 

Jätelaji PK-seutu (kg/as/a) 
PK-seutu kotitaloudet 

(kg/as/a) 
Kalasatama (kg/as/a) 

Biojäte 109 30 25 

Kartonki ja pahvi 56 10 17 

Lasi 21 15 1 

Metalli 19 12 1 

Muovi 11 7 6 

Paperi 54 32 20 

Sekajäte 237 135 125 

Parempi vertailupohja pääkaupunkiseudun ja Kalasataman kerättyjen jätteiden määrille 

saadaan kunkin alueen suhteellisista jätemääristä (Kuva 2). Esimerkiksi suurin osa Ka-

lasataman jätteistä on sekajätettä, ja ero koko pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätteisiin 

on huomattava, 22 %-yksikköä. Sekajäte hyödynnetään jätteenpolttolaitoksessa poltta-

malla, jolloin siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä [17]. 
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Kuva 2. Vertailu pääkaupunkiseudulla ja Kalasatamassa vuonna 2019 erilliskerättyjen 
jätelajien osuuksista kerätystä yhdyskuntajätemäärästä, perustuu lähteisiin [8][18]. 

Suuret määrälliset erot niin biojätteen kuin muidenkin jätelajien kohdalla johtuvat siitä, 

että Kalasataman alueella kerätty jäte on pääasiassa kotitalouksien jätettä, kun taas 

koko pääkaupunkiseudulla muilta kuin kotitalouksilta kerätty yhdyskuntajäte kasvattaa 

määrää asukasta kohti. Prosentuaalisesti määrät ovat samansuuntaisia, mutta Kalasa-

taman putkikeräysalueella sekajätteen osuus on suurempi. Tehdyn sekajätteen koostu-

mustutkimuksen perusteella Kalasataman putkikeräyksen sekajätteessä on vähemmän 

lasi- ja metallipakkauksia kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin, joten vähäiset kerätyn 

lasin ja metallin määrä ei selittäne korkeampaa sekajätemäärää [18]. Jätemääriin ja jät-

teen koostumustutkimuksiin liittyy aina epävarmuuksia, joten todellisuudessa myös Ka-

lasataman metallin ja lasin määrä voi olla lähempänä samaa tasoa kuin muualla pää-

kaupunkiseudulla. 

Alueellisen putkikeräyksen kartongin ja pahvin keräysmäärä sisältää sekä putkeen lai-

tettavat pienemmät kartonkipakkaukset että erilliskeräyspisteellä perinteiseen tapaan 

kerättävät suurikokoiset pahvit. Kartonkien osuus HSY:n keräämästä yhdyskuntajät-

teestä on noin 10 % ja Kalasataman putkikeräysalueella se on hieman vähemmän. Ke-

rätty kartonki käsitellään esimerkiksi poistamalla siitä erilaiset pinnoitteet, minkä jälkeen 

kartonki- ja pahvikuiduista jalostetaan uusia tuotteita [17]. Myös keräyspaperia käsitel-

lään vastaavaan tapaan ja sen kuiduista voidaan valmistaa uusiopaperia. 

Vaikka kerättyjen muovipakkausten määrä asukasta kohti Kalasataman putkikeräysalu-

eella on vain noin puolet koko pääkaupunkiseudun määrään verrattuna, se on alueen 
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kerättyyn kokonaisjätemäärään suhteutettuna suurempi. Voidaan siis tulkita, että Kala-

satamassa muovipakkaukset lajitellaan keskimäärin paremmin kuin koko pääkaupunki-

seudulla. Muovijalostamossa muovipakkauksista tehdään uusien muovituotteiden 

raaka-aineita [17]. 

3.2 Jätelajien ja jätemäärien ennakoidut muutokset 

Yhdyskuntajätemäärä Suomessa on ollut 2000-luvulla vaihtelevasti kasvussa [19]. Kes-

kimääräisesti yhdyskuntajätettä on kertynyt vuodessa noin 500 kg/as, josta kotitalouk-

sien jätteiden osuus on noin 60 %. Yhdyskuntajätemäärät ovat kasvaneet suhteellisesti 

talouskasvun mukana. Tulevaisuudessa toivotaan tapahtuvan irtikytkentä, jolloin jäte-

määrät kasvavat taloutta hitaammin tai jopa pienenevät talouskasvusta riippumatta. 

Pääkaupunkiseudulla yhdyskuntajätettä kerättiin 565 kg/as vuonna 2019 [8]. Siitä kotita-

lousjätettä oli 265 kg, mikä on 10 kg vähemmän kuin vuonna 2018. Kotitalousjätteen 

määrä on ollut laskussa viimeisen vuosikymmenen aikana ja vuodesta 2012 vuoteen 

2019 se on vähentynyt yli 26 kg/as (Kuva 3). Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä, johon 

sisältyy myös julkisten ja yksityisten palveluiden yhdyskuntajätteet, on vasta viime vuo-

sina kääntynyt laskuun. 

 

Kuva 3. Pääkaupunkiseudulla kerätyn kokonaisyhdyskuntajätemäärän ja kotitalouksien 
jätemäärän kehitys vuosina 2012–2019, perustuu lähteeseen [8]. 

Ympäristöministeriön julkaiseman Jätemäärien ennakointi -raportin mukaan paperi- ja 

kartonki- sekä biojätteen määrän on ennakoitu vähenevän vuoteen 2030 mennessä 

(Taulukko 3) [19]. Muovijätteen määrän on ennakoitu lisääntyvän. Arviot perustuvat ta-

pahtuneisiin kehityskulkuihin, kirjallisuuteen sekä asiantuntija-arvioihin. 
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  Jätemäärien osuudet yhdyskuntajätteessä jätelajeittain, perustuu lähtei-
siin [19–21]. 

Jätelaji 2012 (%)1 2018 (%)2 2019 (%)2 
Ennakoitu  
2020 (%)1 

Ennakoitu  
2030 (%)1 

Biojäte 30 33 34 29 28 

Kartonki ja paperi 27 25 23 24 20 

Muovi 13 9 10 14 15 

Metalli 6 6 6 6 6 

Lasi 2 4 4 2 2 

1 Tiedot Jätemäärien ennakointi -raportista. 

2 Toteutuneet laskettu HSY:n sekajätteen koostumus -raportin ja Tilastokeskuksen tietojen poh-

jalta. 

Kartongin ja paperin osalta ennakoidut vastaavat toteutuneita, eli niiden määrä on vä-

hentynyt arvioidusti ja vähentynee entisestään seuraavan vuosikymmenen aikana [19–

21]. Muovin ennakoidut ja toteutuneet osuudet poikkeavat hieman toisistaan, mutta ke-

hityssuunta on sama, eli että muovijätteen määrä kasvaa. Biojätteen osuuden on enna-

koitu pienenevän alle 30 %:iin, mutta toteutuneiden määrien mukaan se on ollut jopa 

34 %. Toteutuneiden jätemäärien laskemiseen liittyy huomattava epävarmuus, sillä se-

kajätteen vaihteleva koostumus vaikuttaa tuloksiin. Sekajätteen koostumustiedot ovat 

kotitalouksista kerätyistä sekajätteistä, joten ne eivät vastaa täysin yhdyskuntajätteen 

koostumusta. 

Jätemäärien ennakointi -raportissa ennakoidaan myös, että lasi- ja metallijätteiden osuu-

det vuonna 2030 pysyvät entisellään ollen 2 % (lasi) ja 6 % (metalli) [19]. Metallien laatu 

voi vaihtua esimerkiksi nykyisistä yleisesti käytetyistä tinasta ja raudasta alumiiniin, joka 

on helpommin kierrätettävissä. Myös muovit voivat korvata jonkin verran lasia ja metallia 

tuotteissa ja pakkauksissa. Tekstiilijätteen määrän on arvioitu nousevan vuoden 2012 

3 %:sta 4 %:iin. Muun jätteen eli esimerkiksi puujätteen, sähkö- ja elektroniikkajätteen 

sekä vaarallisten jätteiden osuuden kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä on enna-

koitu nousevan entisestään 25 %:iin, kun vuonna 2012 se oli 19 %. 

Sähköistyminen on vähentänyt ja vähentää entisestään paperin kulutusta, jolloin myös 

paperijätteen määrä vähenee [19]. Pakkauksissa kuitupohjaiset materiaalit kasvattavat 

pikkuhiljaa markkinaosuuttaan, jolloin kartongin määrä lisääntyy korvaten muovipak-

kauksia. Myös verkkokaupan kasvu ja pahvin suosiminen pakkausmateriaalina voi vai-

kuttaa hidastavasti kartonkijätteen määrän vähenemiseen. Toistaiseksi kuitenkin muovi-

jätteen määrä on ollut kasvussa ja sen kasvun ennakoidaan jatkuvan. Materiaalitehok-

kuus yleisesti paranee ja esimerkiksi pakkauksista pyritään karsimaan ylimääräistä ma-

teriaalia, mikä voi vähentää syntyvän jätteen määrää [22]. 
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Biojätteen määrä on lisääntynyt ruokahävikin muodossa samassa suhteessa kuin elin-

tarvikkeiden kulutus Suomessa [19]. Viime vuosina elintarvikkeiden kulutus Suomessa 

on kääntynyt laskusuuntaan [23]. Myös biojätteen määrän ennakoidaan lähitulevaisuu-

dessa vähenevän, sillä ruokajätteen synnyn ehkäisyyn kiinnitetään huomiota. Se on esi-

merkiksi osa Euroopan Unionin (EU) jätestrategiaa, jossa määritellyt tavoitteet ja toimet 

tulevat vähentämään erityisesti kaupan ja ravitsemuspalveluiden ruokajätettä. 

Suomen biotalousstrategiassa tavoitellaan öljypohjaisten muovien korvaamista biopoh-

jaisilla [24]. Biopohjaisten muovien lisäksi erilaisia biohajoavia materiaaleja, joita voidaan 

kierrättää biojätteen mukana, kehitetään koko ajan. Eräs biopohjainen ja biohajoava 

muovimateriaali on polylaktidi (PLA), jonka raaka-aineena voidaan käyttää muun mu-

assa maissitärkkelystä tai sokeriruokoa [25]. PLA:ta ja muita biohajoavia materiaaleja 

käytetään elintarvikepakkauksissa esimerkiksi erilaisissa pusseissa ja rasioissa. Mikäli 

tällaiset täysin biohajoavat pakkaukset yleistyvät entisestään muovi- ja kuitupakkausten 

korvaajana, ne voivat kasvattaa biojätteen määrää. Biohajoavien muovien käyttö ei ole 

ongelmatonta, sillä niiden tuottaminen kuluttaa paljon energiaa, ja niiden hajoamista voi 

olla vaikea hallita [26]. 

3.3 Jätteiden kierrätysasteiden kehittyminen 

Kierrätysasteella tarkoitetaan sitä osuutta syntyneestä jätemäärästä, joka kierrätetään 

eli valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi alkuperäiseen tai muuhun tarkoituk-

seen [27]. EU:n direktiivi 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttami-

sesta määrittelee kierrätysasteen laskentatavan, jota myös Suomessa noudatetaan [28]. 

Ennen vuonna 2018 voimaan tullutta direktiiviä kierrätysasteelle oli käytössä neljä eri 

laskentamenetelmää. Ne on määritetty komission päätöksessä direktiivin 2008/98/EY 11 

artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentamisessa sovelletta-

vista säännöistä ja laskentamenetelmistä (2011/753/EU) [29]. 

Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on laskettu laskentamenetelmällä 4 eli jaka-

malla kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrä syntyneen yhdyskuntajätteen määrällä [27]. 

Uusi yhtenäistetty laskentamenetelmä on lähellä laskentamenetelmä 4:ää, joten Suo-

men aiempien vuosien kierrätysasteet ovat jokseenkin vertailukelpoisia. Erona aikaisem-

paan laskentatapaan on se, että uuden tavan mukaan jätteen esikäsittelyvaiheessa syn-

tyviä lajittelurejektejä, joita ei kierrätetä, ei lasketa mukaan kierrätettyyn jätemäärään. 

Ympäristöministeriön arvion mukaan kierrätysasteen laskentamenetelmän muutos on 

voinut pienentää Suomen kokonaiskierrätysastetta muutamilla %-yksiköillä. 
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Tilastokeskuksen mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysaste koko Suomessa kasvoi 

vuonna 2019 edellisvuodesta yhdellä %-yksiköllä [21]. Kaikesta yhdyskuntajätteestä 

kierrätettiin 43 % ja energiana hyödynnettiin 56 %. Alle 1 % syntyneestä jätteestä päätyi 

kaatopaikkasijoitukseen. Kierrättämiseen on laskettu materiaalihyödyntämisen lisäksi 

myös biojätteen kompostointi ja mädätys. Energiahyödyntäminen käsittää sähkön ja 

lämmön yhteistuotannon. Pääkaupunkiseudulla palveluiden ja kotitalouksien yhdyskun-

tajätteen kierrätysaste oli 9 %-yksikköä korkeampi kuin koko Suomen kaiken yhdyskun-

tajätteen kierrätysaste (Kuva 4) [8]. 

 

Kuva 4. Kokonaisjätemäärän sekä palveluiden ja kotitalouksien jätteiden kierrätysas-
teet vuosina 2012–2019 pääkaupunkiseudulla, perustuu lähteeseen [8]. 

Sekä palveluiden että kotitalouksien yhdyskuntajätteen kierrätysasteet ovat olleet nou-

sussa. Palveluiden osalta vuonna 2015 tapahtui lähes 20 %-yksikön kierrätysasteen 

nousu, mikä johtui yhdyskuntajätteen erilliskeräyksen lisääntymisestä [8]. Myös tilastoin-

nin tarkentuminen vaikutti suureen muutokseen [21]. Sen jälkeen pari vuotta oli laskua, 

mutta viime vuosina kierrätysaste on taas lähtenyt nousuun. Vuosien 2015 ja 2016 jäl-

keen palvelujen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on laskenut, mikä johtuu erityisesti jul-

kisten palvelujen kierrätysasteen laskusta [8]. Yksityisten palvelujen kierrätysaste on ol-

lut vuoden 2015 jälkeen lähes 20 %-yksikköä korkeampi kuin julkisten palvelujen. 

Vuoden 2013 jälkeen yhdyskuntajätteen loppusijoitus on vähentynyt ja käytännössä lop-

punut (Kuva 5) [8]. Samaan aikaan myös energiahyödyntämiseen päätyvä jätemäärä 

lisääntyi. Kotitalouksien kierrätettävä jätemäärä on pysynyt tasaisena, kun taas palvelu-

toimintojen kierrätettävän jätteen määrä on ollut kasvussa. 
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Kuva 5. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätteen hyödyntämistavat ja -määrät palvelu-
toiminnoissa ja kotitalouksissa vuosina 2012–2019, perustuu lähteeseen [8]. 

Tilastokeskuksen mukaan koko Suomessa lajitellun paperi- ja kartonkijätteen määrä vä-

heni vuonna 2019 noin 10 %, kun taas biojätettä erilliskerättiin 9 % enemmän kuin edel-

lisenä vuonna [21]. Erilliskerätyn muovijätteen määrä kasvoi yli 10 %. Erilliskerätyn pa-

peri- ja kartonkijätteen määrän väheneminen johtui todennäköisesti paperijätteen mää-

rän vähentymisestä eikä siitä, että sen lajitteluaste olisi pienempi. Jätemäärän vähenty-

essä sen kierrätysasteen nosto on vaikeampaa [19]. Kierrätysasteen nouseminen näkyy 

erilliskerättävien jätteiden määrän lisääntymisenä ja sekajätteen määrän vähenemisenä. 

Pääkaupunkiseudun kotitalouksilta kerättyjen jätteiden määrien kehityksestä vuodesta 

2012 vuoteen 2019 voidaan päätellä tiettyjä trendejä, kuten että sekajätteen sekä paperi- 

ja kartonkijätteiden määrät vähenevät [8]. Kerättävän sekajätteen määrän väheneminen 

selittynee paremmalla lajittelulla. Kun erilliskerättyjen jätteiden määrä kasvaa, se on pois 

sekajätemäärästä. 
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Kuva 6. Pääkaupunkiseudun kotitalouksilta kerättyjen jätteiden määrien kehitys 
vuosina 2012–2019, perustuu lähteeseen [8]. 

Jätemäärien ennakointi -raportin mukaan erilliskerättävien jätelajien kierrätysasteet nou-

sevat lähitulevaisuudessa (Taulukko 4) [19]. Raportin tiedot on laskettu yhdyskuntajät-

teen koostumustiedon sekä jätetilaston tietojen perusteella. 

 Ennakoidut jätelajien kierrätysasteet, perustuu lähteisiin [19–21]. 

Jätelaji 2012 (%)1 2018 (%)2 2019 (%)2 
Ennakoitu 
2020 (%)1 

Ennakoitu 
2030 (%)1 

Bio- ja puutarhajäte 36 43 44 63 76 

Kartonki ja paperi 46 65 61 67 76 

Lasi 50 70 66 89 94 

Metalli 77 83 83 87 93 

Muovi 1 24 25 27 67 

1 Tiedot Jätemäärien ennakointi -raportista. 

2 Toteutuneet laskettu HSY:n sekajätteen koostumus -raportin ja Tilastokeskuksen tietojen poh-

jalta. 
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Suurimman muutoksen ennakoidaan tapahtuvan biojätteen ja muovin kierrätyksessä. 

Jätemäärien ennakointi -raportin ennakointi vuoden 2030 kierrätysasteista on tehty 

vuonna 2015, jolloin esimerkiksi uudet EU:n säädökset tiukemmista kierrätystavoitteista 

eivät vielä olleet voimassa [19]. Ennakoidut kierrätysasteet ovat jokseenkin linjassa to-

teutuneiden kierrätysasteiden kanssa. On myös huomioitava, että laskennassa on käy-

tetty kotitalouksien sekajätteen koostumustietoja, ja HSY:n tilastojen mukaan kotitalouk-

sien jätteiden kierrätysaste on pienempi kuin esimerkiksi palvelualoilla [8]. Lasketussa 

biojätteessä ei ole puutarhajätettä mukana. 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan tavoitteena on ruokahävikin puolittaminen 

vuoteen 2030 mennessä ja että kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen biojätteestä kier-

rätetään 60 % [30]. Biojätteellä on suuri kierrätyspotentiaali ja samalla potentiaalia nos-

taa koko yhdyskuntajätteen kierrätysastetta. Biojätteen kierrätys on oleellista myös ra-

vinteiden kierron kannalta. Suomen jätelainsäädäntöä uudistetaan ja sen odotetaan as-

tuvan voimaan kesällä 2021 [31]. Sen mukaan biojätteen keräysvelvoite kaikissa kiin-

teistöissä yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee voimaan vuonna 2024. 

Pääkaupunkiseudulla astuivat voimaan vuoden 2021 alussa lajitteluvelvoitteet, joiden 

mukaan biojätteen, kartonkipakkausten, pahvin, lasipakkausten, pienmetallin ja muovi-

pakkausten keräys on järjestettävä kiinteistöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa [32]. 

HSY:n tutkimuksen mukaan noin 76 % kotitalouksien sekajätteestä olisi kierrätettä-

vissä [20]. Uudet lajitteluvelvoitteet voivat nostaa pääkaupunkiseudun kierrätysastetta 

arviolta noin 2 %-yksikköä. 

HSY:n tutkimuksien mukaan vuodesta 2012 vuoteen 2018 biojätteen ja kartongin osuu-

det kotitalouksien sekajätteessä ovat kasvaneet (Kuva 7) [8][20]. Muovin ja paperin 

osuudet ovat pienentyneet. Vaikka kyseessä ovatkin osuudet sekajätteestä, jolloin 

osuuksiin vaikuttaa myös muiden jätelajien määrä, noudattelevat todelliset määrät sa-

moja kehityssuuntia. 
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Kuva 7. Kotitalouksien sekajätteen koostumus vuosina 2012, 2015 ja 2018, perustuu 
lähteisiin [8][20]. 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kier-

rätetään 55 % vuonna 2030 [30]. Sitä isommat tavoitteet säädetään EU:n vuonna 2018 

voimaan tulleessa direktiivissä 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muut-

tamisesta [28]. Sen 11. artiklan mukaan jäsenmailta edellytetään 55 % kierrätysastetta 

jo 2025 mennessä. Lisäksi edellytykset tiukentuvat viiden vuoden välein niin, että vuo-

teen 2030 mennessä edellytetään 60 % kierrätysastetta ja vuoteen 2035 mennessä 

65 % kierrätysastetta. Direktiivin mukaan EU:n jäsenmaiden on järjestettävä erilliskeräys 

bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja muovijätteelle. Lisäksi vuodesta 2025 lähtien on järjestet-

tävä myös tekstiilikeräys. Suomen uudistuvan jätelainsäädännön mukaan tekstiilin eril-

liskeräys aloitetaan jo vuonna 2023 [31]. 

EU:n direktiivissä pakkauksista ja pakkausjätteistä (94/62/EY) säädetään, että vähintään 

65 % tuotetuista pakkausjätteistä on kierrätettävä vuoden 2025 loppuun mennessä ja 

70 % vuoden 2030 loppuun mennessä [33]. Osuus lasketaan pakkausten painosta. Kul-

lekin pakkausmateriaalille on myös omat kierrätystavoitteensa (Taulukko 5). 
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  Pakkausmateriaalien kierrätystavoitteet ja kierrätysasteet Suomessa, pe-
rustuu lähteisiin [33][34]. 

Pakkausmateriaali 
Kierrätystavoite 

2025 (%) 
Kierrätystavoite 

2030 (%) 
Kierrätysaste 

 2019 (%) 

Muovi 50 55 42 

Puu 25 30 27 

Rautametallit 70 80 851 

Alumiini 50 60 851 

Lasi 70 75 98 

Paperi ja kartonki 75 85 116 

1 Sisältää sekä rautametallit että alumiinin. 

Pirkanmaan ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kokoaa ja toimittaa 

Suomen pakkausjätetilastot Euroopan komissiolle [34]. Koska pakkausjätetilastoissa 

verrataan Suomessa kierrätetyn materiaalin määrää markkinoille saatettujen pakkausten 

määrään, ovat kuitu-, lasi- ja metallipakkausten kierrätys jo vuoden 2030 tavoitteen ta-

solla. Suurimmat vaikeudet kierrätystavoitteisiin pääsemisessä ovat muovin ja puun kier-

rätyksessä. Muovipakkausten kierrätysaste vuonna 2019 oli 42 % ja puun 27 %. Näiden 

kierrätystavoitteet myös ovat pienimmät, joten ne myös vaikuttavat eniten laskevasti ko-

konaiskierrätysprosenttiin. Muovipakkausten kierrätysasteen nostoa tulee osaltaan edis-

tämään EU:n vuonna 2018 voimaan tullut muovistrategia. Strategian yhtenä tavoitteena 

on, että kaikkien EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten tulee olla uudelleenkäytet-

täviä tai kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä [35]. 
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4. PUTKIKERÄYKSEN DATANKERÄYKSEN JA 
RAPORTOINNIN NYKYTILA 

Tässä luvussa käsitellään jätteen alueellisesta putkikeräyksestä saatavaa dataa ja sen 

hyödyntämistä raportoinnissa. Sen lisäksi käsitellään käytössä olevia ohjauskeinoja, 

joilla pyritään vaikuttamaan putkikeräysjärjestelmien käyttöön sekä jätteiden vähentämi-

seen ja lajittelun lisääntymiseen. 

4.1 Datankeräyksen nykytila 

Jätteen putkikeräys perustuu teknologioihin, joista saadaan mitattua dataa [7]. Se, mitä 

dataa saadaan, riippuu putkikeräysjärjestelmästä ja esimerkiksi siihen kytkeytyvästä au-

tomaatiosta. Syöttöpisteistä saadaan tietoa syöttöluukkujen aukaisujen lukumäärästä ja 

ajankohdasta, mikäli luukuissa on sähköinen avausjärjestelmä. Syöttöluukut ovat yksi-

löityjä, joten myös eri jätelajien luukkujen avaustiedot saadaan erotettua. Sähköinen 

avausjärjestelmä mahdollistaa myös avausdatan yksilöinnin avainkohtaisesti. Yleensä 

avaimena käytetään RFID-tunnistetta (radio frequency identification) eli radiotaajuista 

etätunnistusta [36]. Avaimet ovat tavallisesti huoneisto- tai liiketilakohtaisia, jolloin niihin 

ei ole suoraan sidottu käyttäjän henkilötietoja. 

Syöttöpisteiden alla olevien säiliöiden täyttöasteesta saadaan dataa, johon esimerkiksi 

säiliöiden tyhjennys perustuu [7]. Säiliöissä voi olla esimerkiksi yksi tai kaksi täyttöas-

teesta ilmoittavaa rajaa. Joidenkin syöttöpisteiden säiliöissä on myös käytössä lasermit-

taus, jonka avulla jätteen tilavuus säiliössä voidaan määrittää tarkemmin. Säiliöt tyhjen-

tyvät myös aikaperusteisesti, jolloin niiden täyttöasteita ei välttämättä tiedetä eikä pystytä 

laskemaan, mikäli ne eivät ole olleet täynnä. Kunkin säiliön tyhjennystiedot tallentuvat 

ohjelmistoon automaattisesti. Putkikeräysjärjestelmissä olisi teknisesti mahdollista to-

teuttaa punnitus, mutta Suomessa ei ole punnitusjärjestelmiä käytössä eli painoperus-

teista tietoa ei saada [36]. Näin ollen ei voida tarkasti määrittää, kuinka paljon kullakin 

luukun avauksella jätettä syötetään. 

Koonta-asemilla konttien täyttöasteesta kerätään automaattista dataa, jonka perusteella 

täydet kontit noudetaan [37]. Konteissa on anturi, joka tunnistaa tietyn täyttöasteen, jol-

loin kontti haetaan tyhjennykseen. Kontit voidaan noutaa myös aikaperusteisesti ennen, 

kun ne ovat täyttyneet jätteen laadun varmistamiseksi. Koonta-asemilta käsittelyyn kul-

jetettavat kontit punnitaan, joten niissä olevan jätteen painosta saadaan dataa. 
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Erilliskeräyspisteissä ei ole automaattista datantuottoa, sillä ne toimivat kuten perintei-

nen jätteenkeräys ilman punnitusta tai täyttöasteen mittausta [36]. Jätemäärätiedot voi-

daan laskea jäteastioiden tyhjennyskertojen määrän sekä arvioidun jäteastian täyttöas-

teen perusteella. Näin laskettaessa ei saada selville tarkkoja jätemääriä esimerkiksi 

päivä- tai viikkotasolla. 

Erilliskeräys voitaisiin toteuttaa myös niin, että kerättävät jätteet punnittaisiin. Suomessa 

jätteen punnitus on käytössä vain harvoissa paikoissa ja se toteutetaan siten, että jät-

teenkeräysautossa on vaaka, jolla punnitaan tyhjennettävä astia ennen ja jälkeen tyh-

jennyksen [36]. Punnitus toimii yleensä manuaalisesti niin, että auton kuljettaja punnitsee 

ja kirjaa painot. On myös mahdollista, että punnitustiedot siirtyvät automattisesti autossa 

olevalle tietokoneelle. Autopunnituksessa yksilöinti ja tunnistaminen perustuvat yleensä 

joko automaattiseen paikkatietoon tai auton kuljettaja kohdentaa punnitustiedot manu-

aalisesti asiakkaalle. Toinen tapa jätteiden punnitsemiseen ja tietojen keruuseen on ke-

räysastiat, joissa on vaa’at. Keräysastioihin on teknisesti mahdollista asentaa vastaava 

sähköinen lukitus ja avausjärjestelmä kuin putkikeräyksen syöttöluukuissa, jolloin avaus-

tietoja voitaisi seurata. 

4.2 Raportoinnin nykytila 

Jätteen putkikeräyksestä saatavan datan pohjalta tehdään raportointia [38]. Tavallisim-

pia raportoitavia tietoja ovat jätteiden syöttöpisteiden luukkujen avaukset ja syöttöpistei-

den säiliöiden tyhjennykset. Koonta-asemalta saatavasta datasta raportoidaan konttien 

täyttymis- ja vaihtovälit. Näitä raportteja käytetään esimerkiksi jätemäärien tilastoinnin ja 

putkikeräysalueiden suunnittelun apuna. 

Putkikeräyksen käyttäjille tarjotaan raportoitavia tietoja vain pyynnöstä, eivätkä he voi 

itse seurata järjestelmän tuottamaa tietoa [38]. Raportointi datasta ei ole reaaliaikaista, 

vaan raportointia tehdään kohteesta riippuen esimerkiksi kuukauden välein. Laskutus-

väli, joka on usein kaksi kuukautta, määrittää osaltaan raportoinnin aikaväliä. 

Putkikeräyksen asiakkaat saavat automaattisesti tietoja putkikeräyksen maksuista las-

kuilta [38]. Laskut toimitetaan esimerkiksi taloyhtiöille tai kiinteistön omistajille, joten put-

kikeräysjärjestelmän käyttäjät eivät itse välttämättä saa järjestelmään liittyvää raportoi-

tavaa tietoa. Laskuissa on yleensä eroteltu perusmaksu, käyttömaksu sekä käyttömak-

sun huolto-osuus. Laskun maksaja eli putkikeräyksen asiakas ei siis saa tietoa esimer-

kiksi syöttöpisteiden säiliöiden tai koonta-aseman konttien tyhjennysten määrästä. Jois-
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sain paikoissa laskutustapaa on muutettu avoimemmaksi niin, että laskussa on syöttö-

pisteiden säiliöiden tyhjennysten määrä. Määrä ei kuitenkaan kerro todellisista jätemää-

ristä. 

Putkikeräysalueiden erilliskeräyspisteiden jäteastioiden tyhjennyksestä vastaa paikalli-

nen jätehuoltoyhtiö eli pääkaupunkiseudulla HSY. HSY raportoi tyhjennyksistä erikseen 

kuukausittain [38]. HSY myös hoitaa laskutuksen erilliskerättyjen jätteiden osalta. Kerty-

neisiin jätemääriin liittyy epävarmuuksia, sillä jäteastioiden täyttöasteena pidetään ole-

tusarvoja. Jätemäärät lasketaan tyhjennyskertojen ja oletettujen jäteastioiden täyttöas-

teen perusteella. Jäteastioiden täyttöaste oletetaan samaksi, kuin alueella, jossa ei ole 

käytössä putkikeräysjärjestelmää. Todellisuudessa nämä voivat poiketa toisistaan huo-

mattavastikin. 

Putkikeräyksen raportoinnissa jätemääriä lasketaan olettamalla syöttöluukun avausker-

ralle painomäärä, jonka verran jätettä syötetään kerralla [38]. Oletuksia voidaan tehdä 

laskemalla tietyn ajan kokonaisjätemäärän suhde syöttöluukkujen avauksen määrään. 

Kokonaisjätemäärä tiedetään koonta-aseman konttien painojen perusteella. HSY rapor-

toi koonta-asemien konttien tyhjennykset kerran kuukaudessa. Raportissa ovat tiedot 

konteissa olevien jätteiden painosta jätelajeittain. Syöttöluukkujen avausten määrä on 

automaattisesti saatavaa dataa paikoissa, joissa on käytössä syöttöluukun sähköinen 

avaus. Oletuksena on, että kaikki taloyhtiöt tuottavat saman verran jätettä luukun avaus-

kertaa kohti. Kuitenkin alueilla voi olla myös liiketiloja tai muita palveluita, joten niiden 

tuottama jäte ja jätemäärät vaikuttavat oletuksiin, mutta niitä ei huomioida raportoinnissa 

erikseen. 

Jätemäärien lisäksi saatuun dataan perustuen raportoidaan jätteen syötön ajankohtia 

[38]. Syöttöluukkujen avauksesta jää automaattinen aikaleima, jonka avulla voidaan ra-

portoida syöttöluukkujen aukaisujen jakautuminen viikonpäiville ja vuorokauden hetkelle. 

Raportointia voisi tehdä myös painoperusteisesti käyttämällä arvioitua luukun aukaisu-

kohtaista syötetyn jätteen painoa. Datan avulla olisi mahdollista raportoida myös taloyh-

tiökohtaisia syöttöluukkujen aukaisujen tunti- ja viikonpäiväjakaumia. 

Eräs raportointiin liittyvä haaste on se, että syöttöpistekohtaisia asiakasmääriä ei tiedetä. 

Sen vuoksi ei ole mahdollista esimerkiksi vertailla absoluuttisia tuotettuja jätemääriä eri 

taloyhtiöiden kesken. Suhteellisia eroja eri jätelajien välillä voidaan kuitenkin verrata 

syöttöpaikoittain. Raportoinnissa haasteena on myös se, että dataa kertyy eri järjestel-

miin sekä ohjelmistoihin ja niiden yhdistäminen ja käsittely tehdään osittain manuaali-

sesti. 
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4.3 Ohjauskeinot 

Ohjauskeinoilla tarkoitetaan sellaisia toimia, ohjeita ja sääntöjä, joilla pyritään edistä-

mään toimintaa haluttuun suuntaan. Jätehuoltoon liittyvillä ohjauskeinoilla pyritään jäte-

määrien vähentämiseen sekä lajittelun ja kierrätyksen lisääntymiseen. Lisäksi tavoitel-

laan jätevirtojen puhtautta, eli että jätelajeja ei päätyisi vääriin keräyspisteisiin. 

4.3.1 Yleisiä jätehuollon ohjauskeinoja 

Lainsäädäntö on eräs keskeinen ohjauskeino. Luvussa 3.3 käsiteltiin EU-direktiivit 

2018/851 jätedirektiivin muuttamisesta ja 94/62/EY pakkausjätteistä, jotka asettavat kier-

rätysvaatimukset ja -tavoitteet. Lainsäädäntö voi sisältää säädöksiä esimerkiksi talou-

dellisten ohjauskeinojen käytöstä. Taloudellisin ohjauskeinoin pyritään vaikuttamaan va-

lintoihin ja käyttäytymiseen joko kannustimien tai sanktioiden avulla, ja niitä pidetään te-

hokkaina [24]. Yleisesti kierrätykseen liittyvien taloudellisten ohjauskeinojen määrittely 

on melko helposti toteutettavissa. Esimerkiksi Suomen jätelain 2011/646 mukaan 

(Luku 9, 78 §) jätemaksuilla on pyrittävä kannustamaan jätteen määrän ja sen haitalli-

suuden vähentämiseen ja etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon [16]. Siihen liittyen 

esimerkiksi HSY on nostanut vuodesta 2020 vuoteen 2021 sekajätteen hintaa noin eu-

rolla tyhjennyskertaa kohti sekä laskenut biojätteen, kartongin, muovin, lasin ja metallin 

hintaa noin puoli euroa tyhjennykseltä [39]. Tyhjennyshinnat ja niihin tulleet muutokset 

vaihtelevat keräysastian koon ja tyhjennysvälin mukaan. 

Yhdyskuntajätehuollossa tehokkaana taloudellisena ohjauskeinona on tunnistettu 

PAYT-periaate (pay as you throw), jossa maksu määräytyy tuotetun jätemäärän mu-

kaan [36]. PAYT-periaatetta toteutettaessa jätemääriä tulee voida mitata ja jätteentuot-

tajia yksilöidä. Toteutustavat voivat vaihdella ja jätemaksut voivat perustua esimerkiksi 

jätteen painoon tai tilavuuteen. Suomessa kunnan järjestämässä jätehuollossa on pit-

kään ollut käytössä astiatilavuuteen ja tyhjennyskertoihin perustuva maksu. Se on 

PAYT-periaatteen mukainen tapa, joskaan ei kovin tarkasti sidoksissa todellisiin jäte-

määriin. Painoon perustuvan jätemaksujärjestelmän käyttöönotto vaatisi investointeja, 

jotka olisivat kustannustehokkaita vain, jos tarpeeksi suuri osa kiinteistöistä ottaisi järjes-

telmän käyttöön. Suomessa asuinkiinteistöjen jätteiden punnitus ei ole yleistynyt, mutta 

esimerkiksi kauppakeskuksissa sitä on ollut käytössä. Painoperusteisen jätemaksun on 

havaittu olevan toimiva ohjauskeino jätemäärän vähentämisen lisäksi myös lajitteluun. 

EU:n asettama SUP-direktiivi (single-use plastic products, 2019/904/EU) tiettyjen muo-

vituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä kieltää saattamasta markkinoille 

eräitä kertakäyttöisiä muovituotteita, kuten ruokailuvälineitä, 3.7.2021 alkaen [24]. Eräs 

keino SUP-direktiivin toteuttamiseksi on muoviveron käyttöönotto, jota selvitetään. Veron 
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tarkoituksena on ohjata muovin kulutuksen vähentymiseen. SUP-direktiivi vaikuttaa Suo-

messa myös tuottajavastuuseen laajentaen sen koskemaan myös sekajätteessä olevaa 

SUP-jätettä. Muovin erilliskeräysvaatimuksia kehitetään siten, että muovijätteen talteen-

otto tehostuu. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pakkausten lisäksi myös muut 

muovit kerättäisiin samassa keräyksessä. Se vaikuttaisi myös putkikeräysjärjestelmän 

käyttöön ja lajitteluun. SUP-direktiivin noudattamiseksi voidaan ottaa käyttöön green 

deal -sopimuksia eli vapaaehtoisia ympäristöhallintasopimuksia. Suomessa ympäristö-

ministeriö on solminut niitä kuusi [40]. Ensimmäinen niistä oli muovikassisopimus (2016), 

jonka tavoite on muovikassien kulutuksen vähentäminen. 

Lainsäädännön lisäksi ohjauskeinoja määritellään erilaisissa strategioissa ja toiminta-

suunnitelmissa. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan yhdyskuntajätemäärän kas-

vun hidastumiseksi ministeriöt selvittävät erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen käyt-

töönottoa kiertotalouden edistämiseksi [30]. Ohjauskeinoja voisivat olla hiilidioksidipääs-

töön (CO2-päästö) perustuva vero-ohjaus sekä tuotteiden yhteiskäyttöä ja jakamista tuot-

tavien palveluiden tukeminen. Myös EU kannustaa jäsenmaitaan laskemaan kierrätetty-

jen muovituotteiden arvonlisäveroa [25]. 

Jätehuollon asiantuntijoiden tunnistamia keskeisiä ohjauskeinoja kierrätysasteen nosta-

miseksi ovat pakotteet ja taloudelliset ohjauskeinot, kuten energiajätteen erilliskeräyksen 

kieltäminen ja sekajätteen hinnan nostaminen huomattavasti suuremmaksi [19]. Panos-

taminen kierrätykseen esimerkiksi lajittelu- ja käsittelylaitoksilla sekä kierrätysteknologi-

oiden kehityksellä auttaa pääsemään kohti kierrätystavoitteita. Kannustavia ohjauskei-

noja ovat kierrätettävien materiaalien markkinoiden luominen ja kasvun edistäminen 

sekä jätemateriaalien tuotteistaminen. Jätehuollon vastuiden tarkentaminen auttaa ke-

hittämään ja seuraamaan toimintaa ja tuloksia. Lisäksi tehokas ja tavoitteellinen viestintä 

on tärkeää [36]. 

Ennen ohjauskeinojen käyttöönottoa tulee niiden toteutettavuutta selvittää [27]. Ohjaus-

keinojen käyttöönottoon voi liittyä myös haitallisia vaikutuksia, joita tulee verrata hyötyi-

hin. Toteutettavuuden selvittämisessä tarkastellaan esimerkiksi taloudellista toteutetta-

vuutta eli aiheutuvia ja kuluja ja tuottoja. Lisäksi tekninen toteutettavuus ja toimintaym-

päristössä olevat esteet tai tuet, kuten olemassa oleva lainsääntö tai käytännöt tulee 

selvittää. Ohjauskeinojen käyttöönoton mahdollisuuteen vaikuttavat myös yleiset tulossa 

olevat yhteiskunnalliset muutokset ja trendit sekä keinojen yleinen hyväksyttävyys. 

Käytössä olevat ohjauskeinot vaihtelevat maittain ja muiden kokemuksien arviointi on 

tärkeä osa toteutettavuuden arviointia. Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2014 yhdyskunta-
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jätteen kierrätysaste oli 50 %, kun Suomessa se oli 33 % [27]. Ruotsissa erityisesti neu-

vontaan ja viestintään on panostettu ja sitä pidetään merkittävänä tekijänä kierrätyksen 

lisäämisessä. Joissain kunnissa biojätekeräys on maksutonta ja joissain kunnissa seka-

jätemaksu on pienempi, jos hankkii biojäteastian. Esimerkiksi Uumajassa ei ole biojäte-

maksua, mutta jos biojätettä ei lajittele, täytyy maksaa erillistä ympäristömaksua [36]. 

Useissa kunnissa pienyrittäjät saavat käyttää kierrätysasemia ilmaiseksi. Ruotsissa eräs 

kierrätyksen kannustin on painoperusteinen maksujärjestelmä. Ruotsin ympäristökes-

kuksen tutkimuksen mukaan painoperusteinen maksujärjestelmä johtaa suurempiin kier-

rätysasteisiin, mutta ei laske kokonaisjätemääriä tai vaikuta kulutuskäyttäytymiseen [36]. 

Itävallassa yhdyskuntajätteen kierrätysaste vuonna 2014 oli 56 % [27]. Itävallassa on 

käytössä kaatopaikka- sekä jätteenpolttoverot. Itävallan jätesuunnitelman tavoitteena on 

tarjota esimerkkejä parhaista toimintatavoista, poistaa lainsäädännöllisiä esteitä ja levit-

tää tietoa. Itävallassa on järjestetty useita viestinnällisiä kampanjoita kierrätyksen edis-

tämiseksi. Siellä käytetään taloudellisia työkaluja ja vapaaehtoisia sopimuksia ja sääte-

lyä, joka rajoittaa markkinoiden toimintaa ja tekee tehottomista toiminnoista kalliita. Kiel-

toja käytetään ainoastaan haitallisiin aineisiin liittyen. Itävallassa on maanlaajuisesti käy-

tössä painoperusteinen maksujärjestelmä ja esimerkiksi biojätteen voi toimittaa myös 

aluekeräyspisteeseen. 

Saksan Aschaffenburgin kaupungissa on ollut painoperusteinen PAYT-järjestelmä käy-

tössä jo 1990-luvun lopusta asti [36]. Järjestelmä toimii siten, että jäteastioissa on viiva-

koodi, jonka jäteauto lukee. Jäteauto punnitsee jäteastian ennen ja jälkeen tyhjennyksen 

ja kerää tiedot automaattisesti laskutusjärjestelmään. Astiat ovat lukittuna tarvittaessa. 

Alueella kerättävän sekajätteen määrä asukasta kohti on alle puolet siitä, mitä koko Sak-

sassa ja hyötyjätteiden kierrätysaste suurimmillaan 86 %. Kaikki jäte on samanhintaista 

lajista riippumatta. 

Belgiassa Flanderin alueella on käytössä vastaava PAYT-järjestelmä kuin Aschaffenbur-

gissa, mutta hinnoittelu on jätelajikohtainen [36]. Muovi-, metalli- ja nestekartonkipak-

kausten hinta on halvin, sillä niiden kierrätyksen hintaa maksetaan jo tuotteita ostetta-

essa. Hinnat vaihtelevat välillä 0,11–0,32 €/kg (2018) ja sen lisäksi maksetaan jätehuol-

lon kiinteää kuukausimaksua. Paperin, pahvin, lasipakkausten ja tekstiilin erilliskeräys 

on maksutonta. Hinnoittelun arvioidaan vähentäneen sekajätteen määrää 20–50 %. 

4.3.2 Putkikeräyksen ohjauskeinojen nykytila 

Jätteen putkikeräyksessä ensisijaisena tavoitetilana on, että järjestelmää käytetään oi-

kein. Se tarkoittaa sitä, että putkijärjestelmään syötetään lajin ja koon mukaisesti oike-

anlaisia jätteitä, jotka on tarpeen mukaan pakattu. Lisäksi myös muut jätteet lajitellaan ja 
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toimitetaan niille kuuluvaan paikkaan. Tarkoitus on, että mahdollisimman suuri osa put-

kikeräysalueen jätteistä saataisiin kerättyä ja kuljetettua putkia pitkin, jotta muun jäte-

huollon tarve olisi minimissään. Alueellisten erilliskeräyspisteiden hoito on työläämpää 

ja lisää jätehuollon kustannuksia, sillä putkikeräyksen käytön kokonaiskustannukset py-

syvät jätemääristä riippumatta melko tasaisena. [38] 

Alueellisten putkikeräysjärjestelmien käyttöä edistäviä ohjauskeinoja ovat taloudellisten 

ohjauskeinojen lisäksi ohjeistukset ja seuranta. Ohjeistuksen avulla pyritään saamaan 

putkikeräysjärjestelmän käyttäjille tarpeellinen tieto, jotta käyttö olisi oikeanlaista ja suju-

vaa. Ohjeistuksena RFID-avaimen saannin yhteydessä asiakkaille toimitetaan putkike-

räysjärjestelmän käyttöohjeet ja ohjeet oikeaan lajittelutapaan myös erilliskeräyspisteillä 

[37]. Putkikeräysyhtiön tiedotteita voidaan toimittaa esimerkiksi alueen kiinteistöjen isän-

nöitsijöille, jotka toimittavat tietoa eri jakelukanavia hyödyntäen asiakkailleen. Sen lisäksi 

ohjeita, tietoa ja jätteenkeräykseen liittyviä tiedotteita löytyy kunkin putkikeräysyhtiön 

verkkosivuilta. Kirjallisten ohjeistuksien lisäksi putkikeräysalueilla voidaan muiden asu-

kasiltojen tai talkoopäivien yhteydessä pitää opastustilaisuuksia putkikeräykseen ja jäte-

huoltoon liittyen. On huomattu, että jo pelkästään asiakasraportoinnin parantaminen pa-

rantaa lajittelua, vaikka laskutusta tai jätemäärätietoja ei tarkennettaisi asiakkaalle [36]. 

Putkikeräysjärjestelmän käyttöä seurataan sähköisesti lukittujen syöttöluukkujen avulla, 

joihin jokaisella putkikeräystä käyttävällä on RFID-avain. Avaimet ovat huoneisto- tai lii-

ketilakohtaisia. Avaimien käyttö ohjauskeinona voi vaikuttaa siihen, että syöttöluukuista 

ei syötetä vääränlaista jätettä putkikeräysjärjestelmään. Käyttäjät saattavat tiedostaa, 

että käyttämällä avainta, heidät on mahdollista yhdistää syötettyyn jätteeseen, mikä edis-

tää järjestelmän oikeinkäyttöä. Käytännössä on melko mahdotonta valvoa tai selvittää 

jälkikäteen, kuka on mahdollisesti laittanut jätteitä väärän jätelajin syöttöluukusta. 

Käytössä olevat taloudelliset ohjauskeinot ovat hinnoittelu ja laskutus. Putkikeräys on 

hinnoiteltu tyhjennysperusteisesti eli syöttöpisteen alla olevan säiliön tyhjennyskertojen 

mukaan [38]. Tarkoituksena on ollut, että hinnoittelu olisi vertailukelpoinen HSY:n jäteas-

tian tyhjennyskertaan perustuvan hinnoittelun kanssa. Kuitenkaan syöttöpisteen säiliöi-

den koot eivät ole näkyvissä, joten asiakkaalle vertailu on haastavaa. Syöttöpisteiden 

säiliöiden tilavuus voi vaihdella, mutta se ei vaikuta hinnoitteluun. Tavallisimmin säiliössä 

on 200–250 litraa jätettä, kun se tyhjennetään. Täyttöaste siis vaihtelee yleensä 40–

70 % välillä. Lisäksi putkikeräysalueella jokainen jätelajityhjennys on asiakkaalle saman-

hintainen, kun taas HSY hinnoittelee jätelajit erikseen (Taulukko 6). 
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 HSY:n jätehuollon hinnasto asumisessa syntyvälle jätteelle 2021, perus-
tuu lähteeseen [39]. 

Jätelaji Tyhjennyshinta (€) Astian koko1 (l) Tyhjennysväli1 

Biojäte 5,31 140–240 joka 2. viikko 

Kartonki 3,29 240–360 joka 2. viikko 

Muovi 4,36 140–240 joka 2. viikko 

Lasi 4,63 240 joka 4. viikko 

Metalli 4,63 240 joka 4. viikko 

Sekajäte 10,03 600–660 joka viikko 

1 Jäteastian koko ja tyhjennysväli vaikuttavat hintoihin. 

Pääkaupunkiseudulla putkikeräyksen syöttöpisteen säiliön tyhjennyskerran hinta on ylei-

sesti 1,8 € [38]. Paikoissa, joissa on isompi sekajätteen varastointikapasiteetti, hinta on 

2,3 € tyhjennystä kohden. Siinä tapauksessa, kun ainoastaan sekajätteellä on suurempi 

varastointikapasiteetti, muille jätelajeille tulee käytännössä suurempi litrahinta. Tällöin 

hinnoittelu suosii sekajätteen tuottamista eli toimii ohjauskeinona väärään suuntaan. Va-

rastointikapasiteetin erot johtuvat putkiston muodosta. 

Putkikeräysyhtiöt laskuttavat asiakkaita taloyhtiökohtaisesti. Putkikeräysalueilla kuiten-

kin olisi kunnan niin määrätessä mahdollista laskuttaa käyttäjiä myös kotitalouskohtai-

sesti [36]. Kuten aiemmin tuli ilmi, laskusta ei voi päätellä itse jätemääriä tai suhteellisesti 

eri jätelajien osuuksia. Samoja jätteiden syöttöpisteitä voi käyttää useamman eri taloyh-

tiön tai laskutettavan tahon käyttäjät. Tällöin taloyhtiöt eivät saa tietää todellista omaa 

käyttöään, vaan yhteiskäytössä olevien syöttöpisteiden tyhjennyskerrat jaetaan tasan 

kaikkien käyttäjien kesken. Myös alueellisten erilliskeräyspisteiden tyhjennykset ovat 

kiinteästi hinnoiteltuja siten, että niistä aiheutuvat kulut jaetaan kaikkien maksajien kes-

ken. 

Putkikeräysalueilla halutaan ohjata asiakkaita käyttämään ensisijaisesti putkijärjestel-

mää erilliskeräyspisteiden sijaan. Siihen taloudellisena ohjauskeinona on hinnoittelu, 

jonka ansiosta erilliskeräyspisteisiin viedyistä jätteistä tulee moninkertaiset muuttuvat 

kustannukset putkikeräykseen verrattuna [38]. Esimerkiksi pahvinkeräyksen hinta erillis-

keräysastiassa on noin 1 000 €/t, kun taas putkikeräyksen koonta-asemalta haetun kar-

tonkikontin kuljetusmaksu on 150 €. Tuottajavastuun alaisista jätteistä voidaan periä ai-

noastaan kuljetusmaksua, sillä itse jätteiden käsittelyn kustannukset maksavat tuotta-

jayhteisöt. Lisäksi erilliskeräyspisteillä on käytössä vuokra-astiat, joista yhden astian 

vuosihinta on keskimäärin noin 20 euroa [39]. 
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5. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen aineisto ja menetelmät. Tutkimusmenetelmät ku-

vataan tutkimuksen yleiskuvauksessa ja tutkimusaineistona käsitellään jätteen putkike-

räystä Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa. Lisäksi esitellään asiakkaille toteutettu 

kyselytutkimus ja simulointien lähtötiedot. 

5.1 Tutkimuksen yleiskuvaus 

Tämän soveltavan tutkimuksen tavoitteena oli kehittää jätteen alueellisen putkikeräyk-

sen asiakasraportointia. Asiakasraportoinnin kehittämisen tarkoituksena on parantaa 

asiakastyytyväisyyttä ja tietoisuutta jätteiden kierrätyksestä, minkä seurauksena lajitte-

luaktiivisuus kasvaisi. Tavoitteena oli myös selvittää, miten putkikeräyksen käytön las-

kutusta ja hinnoittelua tulisi kehittää, jotta se kannustaisi putkikeräysjärjestelmän käyt-

töön ja jätteiden lajitteluun. Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjallisuuslähteistä, haastatte-

luista, kyselytutkimuksesta ja tietokonesimuloinneista (Kuva 8). Haastattelut toteutettiin 

avoimina asiantuntijahaastatteluina ja niistä saatua tietoa on hyödynnetty sekä teoria-

osuudessa että tulosten tarkastelussa.  

Tapaustutkimuksessa tarkasteltiin pääasiassa yhtä jätteen putkikeräysaluetta. Tarkas-

teltavana alueena käytettiin Helsingin Kalasataman putkikeräysaluetta, koska se on ke-

hittyvä alue ja siitä oli hyvin tietoa saatavilla. Tutkimuksen yleistettävyyttä tarkasteltiin 

vertaamalla toista tapausta, joka oli Kruunuvuorenrannan putkikeräysalue Helsingissä. 

Näiden alueiden asukkaille toteutettiin kyselytutkimukset, joilla kartoitettiin putkikeräyk-

sen käyttäjien mielipiteitä ja ajatuksia putkikeräykseen liittyvästä asiakasraportoinnista 

ja hinnoitteluperusteista. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin myös tietokonesimulointeja, joista saatiin tietoa Kala-

sataman alueen jätevirroista ja niiden keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvista pääs-

töistä sekä lajittelun vaikutuksesta päästöihin. Käytössä oli aiemmin tehty simulointimalli, 

jota käytettiin pohjana tämän työn kannalta oleellisten simulointien toteuttamiselle. 
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Kuva 8. Tutkimuksen eteneminen. 

Tutkimuksen tulosten saamiseen ja niiden tulkintaan käytettiin laadullisia analyysimene-

telmiä. Kerättyä tietoa jäsenneltiin ja vertailtiin, minkä perusteella luotiin kokonaiskäsi-

tyksiä putkikeräyksen datankeräyksen, raportoinnin ja ohjauskeinojen nykytilasta. Haas-

tattelujen ja kyselytutkimuksen perusteella analysoitiin tulevaisuuden tarpeita ja mahdol-

lisuuksia. Näitä tietoja yhdistämällä, jäsentämällä ja kehittämällä koostettiin kehityside-

oita ja vaihtoehtoja, joiden toteutettavuutta vertailtiin eri näkökulmista. 

5.2 Kalasataman alueellinen putkikeräys 

Kalasataman jätteen alueellinen putkikeräys Helsingin Kalasataman ja Sompasaaren 

alueella on ollut käytössä vuodesta 2014 alkaen [12]. Putkikeräysjärjestelmän runkover-

kon pituus vuoden 2020 lopussa oli noin 6,6 km ja sen valmiusaste oli 56 % [41]. Silloin 
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Kalasatamassa oli noin 6 450 asukasta ja putkikeräysjärjestelmää käytti 3 380 kotita-

loutta. Putkikeräysjärjestelmäverkon rakentaminen on vielä kesken ja sitä laajennetaan, 

sillä suuret rakennushankkeet jatkuvat 2030-luvun loppuun asti. Kalasatamasta raken-

netaan tiivis alue, jonne asukkaita tulee noin 25 000 ja työpaikkoja noin 10 000 ihmiselle 

[42]. 

Kesäkuussa 2021 Kalastaman putkikeräysalueella oli 30 syöttöpistepaikkaa, joissa ke-

rätään erikseen biojäte, kartonkipakkaukset, paperi, muovipakkaukset ja sekajäte sekä 

erilliskeräyspisteinä 21 lajitteluhuonetta, joihin kerätään metalli- ja lasipakkaukset sekä 

suurikokoiset pahvit ja sekajätteet (Kuva 9) [12]. Kalasataman putkikeräyksestä vastaa 

Helsingin kaupungin tytäryhtiö Kalasataman jätteen putkikeräys Oy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kalasataman putkikeräysalueen syöttöpistepaikkojen ja lajitteluhuoneiden si-
jainnit kesäkuussa 2021, perustuu lähteeseen [12]. 

Kalasataman putkikeräyksen syöttöpisteistä suurin osa sijaitsee ulkona, mutta osa on 

sijoitettu sisätiloihin lajitteluhuoneiden yhteyteen. Syöttöpisteissä on sivulle avautuvat 
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luukut, jotka saadaan auki omalla tunnisteavaimella ja avataan kahvasta. Syöttöpistei-

den säiliöihin mahtuu noin 300–500 litraa jätettä [5]. Niistä jätteet kulkevat enintään kah-

den kilometrin matkan koonta-asemalle, joka kauppakeskus Redin alla. Ilma virtaa put-

kistoissa 18–21 m/s eli noin 70 km/h nopeudella. Automaatio Kalasataman putkikeräys-

järjestelmässä toimii siten, että järjestelmän imun käynnistyessä tyhjentyvät samanaikai-

sesti kaikki yli puolillaan olevat säiliöt jätelaji kerrallaan. Sekajätteen tyhjennys tapahtuu 

vähintään kaksi kertaa päivässä ja muiden jätelajien harvemmin. Koonta-asemalta se-

kajätekontti noudetaan noin kerran viikossa ja muiden jätteiden kontit kahden viikon vä-

lein. 

Kalasataman putkikeräysalueella kerättiin vuonna 2019 yhteensä noin 687 tonnia jä-

tettä [18]. Siitä putkikeräyksen kautta koonta-asemalle kertyi noin 545 tonnia jätettä ja 

lajitteluhuoneisiin noin 142 tonnia. Asukasta kohti jätemäärä oli 195 kg, mikä on vähem-

män kuin Helsingissä tai Suomessa keskimäärin. Jätekertymä jätelajeittain on esitetty 

aiemmin Taulukossa 2. Lajitteluhuoneisiin kertyi jätettä 40 kg asukasta kohden, josta 

suurin osa oli sekajätettä (63 %) ja pahvia (32 %). 

Kalasataman putkikeräyksen 2020 vuosikertomuksen mukaan Kalasataman kotitalouk-

sista 49 % lajitteli kaikki putkikeräyksellä kerättävät jätelajit [41]. Muovia ja paperia lajitteli 

75 % ja kartonkia 79 % kotitalouksista. Biojätettä lajitteli 65 % kotitalouksista, mutta sen 

lajittelu on säännöllisempää kuin muiden jätelajien. Putkikeräyksen pelkkää sekajäte-

luukkua käytti noin 6 % Kalasataman kotitalouksista ja on arvioitu, että noin 4 % ei käyt-

tänyt putkikeräystä ollenkaan [41]. Vuonna 2020 Kalasataman putkikeräyksen syöttö-

luukkuja aukaistiin yhteensä noin 940 900 kertaa. 

Vuoden 2020 lopussa Kalasataman alueen putkikeräyksen käyttäjille teetettiin asukas-

tyytyväisyyskysely, jonka mukaan jätepalveluihin ollaan melko tyytyväisiä [12]. Keskiarvo 

oli 3,7 asteikolla 1–5. Kyselyn mukaan biojätteeseen liittyvä ohjeistus on ollut puutteel-

lista. Lisäksi on ollut epäselvyyttä, mihin sähkö- ja elektroniikkajäte sekä vaarallinen jäte 

tulisi viedä. Kyselyn mukaan toivottiinkin enemmän neuvontaa ja tiedotusta. 
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5.3 Kruunuvuorenrannan alueellinen putkikeräys 

Helsingin Kruunuvuorenrannan jätteen alueellinen putkikeräys otettiin käyttöön vuonna 

2017 [43]. Vuoden 2019 lopussa sen runkoverkon valmiusaste oli 63 %. Kruunuvuoren-

rannan alueella oli kesäkuussa 2021 20 käytössä olevaa putkikeräysjärjestelmän syöt-

töpistepaikkaa ja 10 lajitteluhuonetta (Kuva 10) [14]. Vuoden 2019 Kruunuvuorenran-

nassa asui noin 3 690 asukasta ja jätteen putkikeräysjärjestelmää käytti 2 164 kotita-

loutta [43]. Vuoteen 2030 mennessä Kruunuvuorenrannassa arvioidaan olevan 13 000 

asukasta ja 800 työpaikkaa. Kruunuvuorenrannan putkikeräyksestä vastaa Helsingin 

kaupungin tytäryhtiö Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy. 

 

Kuva 10. Kruunuvuorenrannan putkikeräysalueen syöttöpistepaikkojen ja lajitteluhuo-
neiden sijainnit kesäkuussa 2021, perustuu lähteeseen [14]. 

Kruunuvuorenrannassa on käytössä eri toimittajan putkikeräysjärjestelmä, jonka ainoa 

näkyvä eroavaisuus Kalasataman putkikeräysjärjestelmään on se, että syöttöpisteiden 

luukut avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti ilman, että niihin tarvitsee koskea. 

Jätemäärät Kruunuvuorenrannassa olivat samansuuntaisia kuin Kalasatamassa. Asu-

kasta kohti jätemäärä oli 179 kg, mikä on hieman pienempi [43]. Suurimmat erot mää-

rään tekevät vähempi sekajätteen ja biojätteen määrä. Syöttöluukkujen avausten aika-

käyttäytyminen oli Kruunuvuorenrannassa hyvin samanlaista kuin Kalasatamassa. Kuu-

kausittaista vaihtelua oli eritysesti toukokuussa, jolloin Kruunuvuorenrannassa oli vähi-

ten avauksia yhteensä ja Kalasatamassa taas kaikista eniten. 
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5.4 Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan kyselytutkimus 

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan putkikeräyksien asiakkaille toteutettiin kyselytutki-

mus, jolla haluttiin selvittää käyttäjien mielipiteitä ja ajatuksia lajitteluun ja asiakasrapor-

tointiin liittyen. Kalasatamassa kysely jaettiin yhden taloyhtiön asukkaille ja Kruunuvuo-

renrannassa kahden. Asuntoja näissä taloyhtiöissä on yhteensä noin 150. Taloyhtiöt va-

likoituivat sen perusteella, että niistä oli tiedossa yhteyshenkilöt, jotka pystyivät jaka-

maan kyselyn taloyhtiöiden omia sähköisiä jakelukanavia pitkin asukkaille. Kyselyt to-

teutettiin verkkosivustokyselynä, joka oli auki noin kaksi viikkoa kesäkuussa 2021. 

Kyselyssä esitettiin viisi kysymystä, joista kysymyksissä 1–4 tuli valita yksi vastaus an-

netuista vaihtoehdoista. Näissä kaikissa oli myös mahdollisuus vastata kirjoittamalla 

avoimeen ”Muu, mikä?” -vaihtoehtoon. Kysymyksessä 5 ei ollut vaihtoehtoja, vaan aino-

astaan avoin kenttä kirjoitettavalle vastaukselle. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot oli-

vat: 

1. Mikä sinua motivoi eniten lajittelemaan jätteet ja käyttämään putkikeräystä? 

• Jätelajikohtainen hinnoittelu 

• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

• Tavoitteet ja tiedon lisääntyminen (miksi lajittelu ja putkijärjestelmän käyttö 

on tärkeää, lainsäädännön kierrätystavoitteet yms.) 

• Mahdollisuus omaan seurantaan (esim. lajitteluasteiden kehitys ja jätemää-

rät omassa taloyhtiössä) 

• Muu, mikä? 

2. Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein tekijä jätehuoltokustannuksen muodostu-

misessa? 

• Tuotetun jätteen määrä 

• Jätteiden käsittelykustannus 

• Jätehuollosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 

• Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus 

• Kierrätystehokkuus (kuinka suuri osa kierrätetystä jätteestä voidaan hyödyn-

tää uusiomateriaalina) 

• Muu, mikä? 

  

3. Millaista tietoa haluaisit saada putkikeräyksestä ja jätehuollosta? Valitse kiin-

nostavin vaihtoehto. 

• Ajankohtaista infoa ja tiedotuksia 

• Kokonaisjätemäärät ja lajitteluasteet (taloyhtiön tai putkikeräysalueen) 

• Omat jätemäärät lajikkeittain 

• Jätteiden käsittelystä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt (tai muut ympäristövai-

kutukset) 

• Jätteiden jatkokäsittely 

• Muu, mikä? 
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4. Mikä olisi sinulle mieluisin tapa vastaanottaa tietoa putkikeräyksestä ja jätehuol-

losta? 

• Ilmaisjakelut 

• Tiedotteet jätepisteillä 

• Taloyhtiön viestintäkanavan kautta 

• Nettisivut 

• Mobiilisovellus 

• Opastustilaisuudet jätepisteillä 

• Muu, mikä? 

  

5. Muita ajatuksia tai ideoita asiakasraportointiin liittyen? 

 

Kysely toteutettiin anonyyminä ja vastaukset eivät ole yhdistettävissä tiettyyn taloyhtiöön 

eivätkä tiettyyn putkikeräysalueeseen. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan putkike-

räysalueiden asukkaiden vastauksia ei haluttu erotella tässä kyselyssä, koska otanta oli 

niin pieni. Tarkoituksena oli saada kartoitettua alustavaa asiakasnäkökulmaa, eikä tehdä 

koko alueen kattavaa kyselytutkimusta. 

5.5 Kalasataman jätteiden päästöjen simulointi 

Aalto-yliopisto ja Vahanen ovat aiemmin kehittäneet Excel-pohjaisia tietokonesimulointi-

malleja eri putkikeräysalueiden jätevirroista. Simulointien avulla voidaan selvittää esi-

merkiksi jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvia päästöjä ja tehdä kannatta-

vuusvertailua kustannusperusteisesti. Simulointimallin avulla voidaan vertailla putkike-

räyksestä ja perinteisestä jätteenkeräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvia 

CO2-päästöjä sekä lajittelutapojen vaikutusta päästömääriin. 

Simulointimallissa on otettu huomioon eri jätelajien keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn 

aiheuttamat päästöt. Simuloinnissa on myös mahdollista ottaa huomioon vältetyt pääs-

töt, mikäli kerätyt jätteet kierrätetään ja niillä korvataan uusien raaka-aineiden tuotantoa. 

Simuloinnissa käsitellään ainoastaan CO2-päästöjä, eikä siinä huomioida muita jätehuol-

losta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi simuloinnin tuloksia ei voida suoraan 

verrata muihin esimerkiksi CO2-ekvivalentteina annettuihin tuloksiin. 

Simulointimallia muokattiin tämän työn tarpeisiin esimerkiksi lisäämällä siihen ominais-

päästöjen laskenta sekä päivittämällä lähtötietoja ja simuloinnin käyttämiä laskentakaa-

voja. Ominaispäästöillä tarkoitetaan CO2-päästöjä, jotka syntyvät yhtä jätekilogrammaa 

kohti (gCO2/kg jätettä) sen keräyksestä ja kuljetuksesta. Simuloinneissa käytetyt lähtö-

tiedot on arvioitu tätä työtä varten, ja ne edustavat Kalasataman putkikeräysalueeseen 

sopivia tietoja sillä hetkellä, kun tätä työtä on tehty (Taulukko 7). 
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 Simuloinneissa käytetyt alueen lähtötiedot, Kalasatama. 

Asukasmäärä 8 000 

Alueen koko (km2) 7 

Asuinkerrostalojen määrä 40 

Erilliskeräyspisteiden määrä 21 

Simuloinnissa jätemäärätietoina on käytetty Kalasatamassa vuonna 2019 kerättyjä jäte-

määriä (Taulukko 8) [18]. Jätteen tiheytenä on käytetty Vahanen-yhtiöiden aiemmin sel-

vittämiä tietoja [44]. Keräysastioiden koot, määrät ja tyhjennyskerrat ovat HSY:n ja Va-

hanen-yhtiöiden tietojen perusteella arvioituja [39]. Jäteastioiden täyttöasteena perintei-

sessä jätteenkeräyksessä sekä putkikeräyksen erilliskeräyspisteiden astioissa on 0,7 

[44]. Todellisuudessa astioiden täyttöasteet vaihtelevat ajankohtien ja jätelajien välillä, 

mutta näissä simuloinneissa tarkastellaan vuodessa syntyviä päästöjä, joten täyttöas-

teen vaihtelut tasaantuvat tarkastelujaksolla. 

Simulointimallissa olisi mahdollista ottaa huomioon erikseen alueen työpaikkojen luku-

määrä ja työpaikoilla syntyvät jätteet. Tämän työn simuloinneissa työpaikkojen jätteitä ei 

ole eritelty, koska on tarkasteltu koko alueella yhteensä syntyviä jätteitä, eikä työpaikko-

jen jätemäärillä tai päästöillä erikseen ole merkitystä tämän työn tuloksiin. Myöskään 

lähteenä käytettävissä Kalasataman jätemäärätiedoissa ei ole eroteltu kotitalouksien ja 

työpaikkojen jätteitä [18]. 

 Simuloinneissa käytetyt kerättävien jätteiden ja keräysastioiden lähtötie-
dot, perustuu lähteisiin [18][39][44]. 

Jätelaji 
Määrä 

(kg/as) 
Tiheys 
(kg/m3) 

Astian 
koko (m3) 

Astioiden 
määrä1 

Astian tyhjennys 
(krt/vko) 

Biojäte 25 230 0,24 1 2 

Paperi 20 180 0,66 1 1 

Kartonki 4 30 0,66 2 1 

Suuri pahvi 13 28 0,66 1 1 

Muovi 6 20 0,66 2 2 

Lasi 1 270 0,24 2 1 

Metalli 1 120 0,24 1 1 

Sekajäte 100 100 0,66 4 3 

Suuri sekajäte 25 106 0,66 2 3 

1 Jäteastioiden lukumäärä taloa tai putkikeräysalueen erilliskeräyspistettä kohti. 

Simuloinneissa etäisyyksinä jätteiden käsittelypaikkoihin käytettään etäisyyttä Kalasata-

masta todellisiin lähimpiin käsittelypaikkoihin (Taulukko 9). Todellisuudessa kaikkia ke-

rättyjä jätteitä ei välttämättä kuljeteta ja käsitellä lähimmässä mahdollisessa paikassa, 
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vaan on esimerkiksi mahdollista, että osa jätteistä kuljetetaan ulkomaille [45]. Kuljetuk-

sissa on huomioitu, että paperi-, kartonki-, pahvi- ja muovijäte kuljetetaan ensin 30 km 

matka Vantaalle paalattavaksi ja vasta sen jälkeen eteenpäin käsiteltäväksi. Se huomi-

oidaan myös siinä, että paalattuna jätettä mahtuu kuljetusautoon enemmän, jolloin kul-

jetuskertoja siitä eteenpäin on vähemmän. Kuitenkaan paalauksesta syntyviä päästöjä 

esimerkiksi energiankulutuksen muodossa ei ole huomioitu. Simuloinneissa kuljetuksen 

etäisyydet on laskettu edestakaisina matkoina. 

 Simuloinneissa käytetyt jäteautojen kuormat ja etäisyydet jätteiden käsit-
telypaikkoihin Kalasatamasta, perustuu lähteeseen [44]. 

Jätelaji 
Konttiauton 
kuorma (kg) 

Jäteauton 
kuorma (kg) 

Kuorma paa-
lattuna (kg) 

Etäisyys (km) 
Käsittely-

paikka 

Biojäte 2 000 1 000 - 30 Espoo 

Paperi 3 000 1 500 25 500 30+135 paalattuna Kotka 

Kartonki 1 300 1 000 25 000 30+135 paalattuna Kotka 

Suuri pahvi - 1 000 25 000 30+135 paalattuna Kotka 

Muovi 1 500 1 000 15 000 30+65 paalattuna Riihimäki 

Lasi - 3 000 - 150 Forssa 

Metalli - 2 000 - 130 Heinola  

Sekajäte 6 000 1 500 - 18 Vantaa 

Suuri sekajäte - 1 500 - 18 Vantaa 

Jätteiden keräys- ja käsittelypaikkojen etäisyydet vaikuttavat simuloinnin päästölasken-

taan. Päästölaskennassa on huomioitu kuljetuksista syntyvät päästöt sekä keräysalueen 

sisällä eli Kalasataman alueella jätteitä kerättäessä että käsittelypaikkoihin kuljetetta-

essa (Taulukko 10). Kuljetuksista aiheutuvien päästöjen lisäksi putkikeräyksen sähkön-

kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt on huomioitu. Todellisuudessa päästöihin vaikuttavat 

myös esimerkiksi autojen käyttämä polttoaine sekä käytetyn sähkön tuotantomuoto. 

 Simuloinnissa käytetyt päästölaskennan lähtötiedot, perustuu lähteisiin 
[44][46][47]. 

Jäteauton matka alueen sisäpuolella perinteisessä jätteenkeräyksessä1 (km) 6 

Jäteauton päästöt keräysalueen sisäpuolella (kg/km) 4,96 

Jäteauton päästöt keräysalueen ulkopuolella (kg/km) 0,54  

Putkikeräyksen sähkönkulutus (kWh/t jätettä) 147  

Sähkön CO2-päästöt2 (kg/kWh) 0,075 

1 Jätepisteet 150 m välein. 

2 Suomessa kulutetun sähkön keskiarvopäästö vuonna 2020 [47]. 

Jätteen käsittelyä ja siinä vältettyjä päästöjä ei ole huomioitu tämän työn simuloinneissa, 

koska vältetyt päästöt muodostuisivat niin suuriksi, että mitä enemmän jätettä tuotetaan, 



36 
 

sitä enemmän vältetään päästöjä. Se on ristiriidassa sen kanssa, että syntyvää jätettä 

halutaan vähentää. Käytännössä ei ole tehokasta vähentää päästöjä tuottamalla enem-

män jätettä. Lisäksi vältettyjen päästöjen laskentaan vaikuttaa suuresti se, millä tavalla 

esimerkiksi jätteenpoltolla korvattavaa sähköä tuotettaisiin. 

Jätteen käsittelyn simuloinneilla ei ole vaikutusta tämän työn tuloksiin, sillä joka tapauk-

sessa tarkoituksena on, että mahdollisimman suuri osa jätteistä lajitellaan ja kierräte-

tään, kuten esimerkiksi EU:n ja Suomen tavoitteisiin kuuluu. Lisäksi käsittelyn päästöt 

ovat jätteiden keräystavasta riippumattomia. Tämän vuoksi käsittelyn päästöjä ei käsi-

tellä tässä työssä. 
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6. TULOKSET 

Tämän työn tuloksissa käsitellään kyselytutkimuksesta ja simuloinnista saatuja välitulok-

sia sekä lopullisia työn tuloksia eli datankeräyksen ja asiakasraportoinnin kehittämistä. 

6.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselytutkimukseen saatiin 17 vastausta. Kaikki vastasivat kaikkiin neljään vaihtoehdol-

liseen kysymykseen. Viidenteen kysymykseen, eli ”Muita ajatuksia tai ideoita asiakasra-

portointiin liittyen?” -vapaasanakenttään saatiin 4 vastausta. Vastaukset on esitetty koo-

tusti Taulukossa 11. 

 Kyselytutkimuksen tulokset. 

1. Mikä sinua motivoi eniten lajittelemaan jätteet ja käyttämään 
putkikeräystä? 

Vastaukset 
(lkm) 

Osuus 
(%) 

Jätelajikohtainen hinnoittelu 3 18 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 6 35 

Tavoitteet ja tiedon lisääntyminen (miksi lajittelu ja putkijärjestel-
män käyttö on tärkeää, lainsäädännön kierrätystavoitteet yms.) 

7 41 

Mahdollisuus omaan seurantaan (esim. lajitteluasteiden kehitys ja 
jätemäärät omassa taloyhtiössä) 

1 6 

Muu, mikä? 0 0 

2. Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein tekijä jätehuoltokus-
tannuksen muodostumisessa? 

Vastaukset 
(lkm) 

Osuus 
(%) 

Tuotetun jätteen määrä 1 6 

Jätteiden käsittelykustannus 4 24 

Jätehuollosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 0 0 

Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus 0 0 

Kierrätystehokkuus (kuinka suuri osa kierrätetystä jätteestä voidaan 
hyödyntää uusiomateriaalina) 

12 71 

Muu, mikä? 0 0 

3. Millaista tietoa haluaisit saada putkikeräyksestä ja jätehuol-
losta? Valitse kiinnostavin vaihtoehto. 

Vastaukset 
(lkm) 

Osuus 
(%) 

Ajankohtaista infoa ja tiedotuksia 2 12 

Kokonaisjätemäärät ja lajitteluasteet (taloyhtiön tai putkikeräysalu-
een) 

6 35 

Omat jätemäärät lajikkeittain 2 12 

Jätteiden käsittelystä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt (tai muut ympä-
ristövaikutukset) 

2 12 

Jätteiden jatkokäsittely 4 24 

Muu, mikä? 1 6 

Vastaus: ”Jotain hauskaa nippelitietoa tai jotain rajuja lukuja ihmisten välin-
pitämättömyydestä ja sen seurauksista.” 
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4. Mikä olisi sinulle mieluisin tapa vastaanottaa tietoa putkike-
räyksestä ja jätehuollosta? 

Vastaukset 
(lkm) 

Osuus 
(%) 

Ilmaisjakelut 1 6 

Tiedotteet jätepisteillä 1 6 

Taloyhtiön viestintäkanavan kautta 9 53 

Nettisivut 2 12 

Mobiilisovellus 4 24 

Opastustilaisuudet jätepisteillä 0 0 

Muu, mikä? 0 0 

5. Muita ajatuksia tai ideoita asiakasraportointiin liittyen?   

”Putkikeräyspisteille paremmat opasteet, siitä että ei täysiä muovikasseja roskia, ei pizzalaa-

tikoita taiteltuna vaan leikattuna, ei ruskeaa pahvia. Nyt ihmiset tunkee väärin roskia ja siksi 

varmaan ajoittain tukkeessa, mutta hyvin ootte korjannut ne, todella ripeästi.” 

”Jätteenkeräyspaikat siisteiksi. Se mitä saa jätehuoneisiin viedä. Asukkaille selväksi se mitä 

ei, koska se lisää kustannuksia asukkaille. Joku sanktio tms. niistä tavaroista asukkaalle joka 

kiellettyä tavaraa huoneisiin (huonekalut, mikrot ym.).” 

”Jos järjestelmässä on vika, olisi siitä hyvä saada tietoa asukkaille mahdollisimman nopeasti.” 

”Tämä enemmän reklamaatiota. Kun sähköinen lukko ei toimi, jätettä kerääntyy oven eteen 

lintujen levitettäväksi jäteparkin ovien eteen. Joko whats app yhteys tai halvempi puh nro, mi-

hin ilmoittaa epäkohdista. Ihmiset ilmoittaisivat helpommin/ ja tiedot ulko-ovelle.” 

Vastauksissa korostuivat ympäristöarvot. Esimerkiksi lajittelun ja putkikeräyksen käytön 

motivointiin noin 76 % vastaajista valitsi tärkeimmäksi kierrätystavoitteet ja hiilidioksidi-

päästöjen vähentämisen. Myös jätehuoltokustannusten muodostumisessa tärkeämpänä 

nähtiin kierrätystehokkuus kuin esimerkiksi käsittelykustannus. Haluttu tieto jakaantui ta-

saisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen välille. 

6.2 Putkikeräyksen ja perinteisen jätteenkeräyksen hiilidioksi-
dipäästöt 

Putkikeräyksen ja perinteisen jätteenkeräyksen hiilidioksidipäästöt on laskettu simuloin-

timallin avulla. Olemassa ollutta simulointimallia ja siitä saatuja tuloksia hyödyntämällä 

tässä työssä määritettiin ominaispäästöt kullekin jätelajille (Taulukko 12). Putkikeräyk-

sellä kerättäessä kaikille jätelajeille tulee pienemmät ominaispäästöt kuin perinteisellä 

jätteenkeräyksellä kerättäessä. Kun koonta-asemalta eteenpäin tapahtuvia kuljetuksia ei 

ole huomioitu, putkikeräyksessä kaikille jätelajeille tulee sama ominaispäästö, sillä put-

kikeräyksen sähkönkulutus näissä simuloinneissa perustuu jätteen massaan. Todelli-

suudessa sähkönkulutus riippuu myös käytettävästä ilmamäärästä ja sen nopeudesta, 

joka vaihtelee tarpeen mukaan jätteiden massan ja koon sekä kuljetettavan matkan pi-
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tuuden mukaan. Suurimmat ominaispäästöt simuloinnin ja laskennan mukaan on suuri-

kokoisella pahvilla ja metallilla, mikä johtuu käytetyistä jätemääristä ja pitkistä kuljetus-

matkoista. Ominaispäästöjen laskennassa on huomioitu todelliset kuljetusmatkat Kala-

satamasta jätteiden käsittelypaikkoihin. 

  Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen ominaispäästöt Kalasataman alueella 
(gCO2/kg jätettä). 

Jätelaji 
Putkikeräys 

(g/kg) 
Perinteinen 

(g/kg) 
Putkikeräys, ml. 
kuljetus1 (g/kg) 

Perinteinen, ml. 
kuljetus1 (g/kg) 

Biojäte 11 30 27 62 

Paperi 11 20 28 41 

Kartonki 11 30 42 68 

Suuri pahvi 164  164 375  375 

Muovi 11 115 37 258 

Lasi 23 23 151 151 

Metalli 105 105 603 603 

Sekajäte 11 20 14 33 

Suuri sekajäte 22 22 36 36 

1 Kuljetus keräysalueen ulkopuolelle käsittelypaikkoihin. 

Ominaispäästöjä vertailtaessa tulee huomioida, että päästöt on suhteutettu jätteiden 

massaan, ja esimerkiksi biojäte on keskimäärin painavampaa kuin kartonki. Jätteen pai-

not ja määrät huomioituna voidaan vertailla esimerkiksi keskiverto kalasatamalaisen jät-

teistä vuosittain aiheutuvia päästöjä jätelajeittain (Kuva 11). Sekä putkikeräystä että pe-

rinteisetä keräystä käyttämällä suurimmat vuosittaiset päästöt aiheutuvat sekajätteestä 

ja pahvista. Sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat suuret sen 

suuresta määrästä johtuen. Putkikeräysalueella pahvi on suurikokoista, erilliskeräyspis-

teissä kerättävää pahvia. Sitä ei siis kerätä putkikeräyksellä. Muovinkeräyksestä aiheu-

tuvat suhteelliset päästöt ovat huomattavasti suuremmat perinteisessä jätteenkeräyk-

sessä kuin putkikeräyksessä. Putkikeräyksen sekajätteessä on yhteenlaskettuna sekä 

putkella kerättävä että isokokoinen perinteisesti erilliskerättävä jäte. Lasi- ja metallijäte 

kerätään molemmissa perinteisen tavalla, koska sitä ei kerätä putkikeräysjärjestelmällä. 
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Kuva 11. Kalasatamalaisen vuoden 2019 keskimääräisillä jäte- ja lajittelumäärillä eri jä-
telajien keräyksen ja kuljetuksen päästöjen osuudet todellisilla kuljetusmat-
koilla käsittelypaikkoihin. 

Käsittelypaikkoihin kuljetusmatkan pituuden vaikutuksia voidaan havainnollistaa vertaa-

malla todellisilla kuljetusmatkoilla laskettuja ominaispäästöjä kaikille jätelajeille yhtä pit-

killä kuljetusmatkoilla laskettuihin päästöihin (Kuva 12). 

 

Kuva 12. Kuljetusmatkan pituuden vaikutus jätteiden ominaispäästöihin putkikeräyk-
sellä ja perinteisellä keräyksellä, vertailu todellisten matkojen ja 20 km mat-

kan välillä. 

Erityisesti metallille ja lasille erot ovat suuret, koska kuljetusmatkan pituus lyhenee (Tau-

lukko 13). Sekajätteen suhteelliset muutokset ovat positiivisia, koska sekajätteen todel-

linen kuljetusmatka on lyhyempi kuin vertailuna kaikille jätelajeille käytetty 20 km. 
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  Ominaispäästöjen suhteellinen muutos, kun todellisia kuljetusmatkoja jät-
teiden käsittelypaikkoihin verrataan 20 km matkaan kaikille jätelajeille. 

Jätelaji 
Ominaispäästön muutos, 

putkikeräys (%) 
Ominaispäästön muutos, 

perinteinen (%) 

Biojäte -20 -17 

Paperi -34 -17 

Kartonki -34 -24 

Suuri pahvi -24  -24 

Muovi -32 -23 

Lasi -73 -73 

Metalli -70 -70 

Sekajäte +3 +4 

Suuri sekajäte +4 +4 

Simuloinneilla voidaan verrata lajittelutavoiltaan erilaisten asiakkaiden jätteiden keräyk-

sestä ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä (Taulukko 14). Vertailuun on otettu asiakas-

joukoksi 8 000 asukasta ja jätemäärinä on käytetty keskiarvoa Kalasataman asukkaan 

tuottamista jätteistä. 

  Vertailu lajitteluaktiivisuuden vaikutuksesta jätteiden keräyksen ja kulje-
tuksen CO2-päästöihin, tarkastelujoukkona 8 000 asukasta. 

Lajittelutapa 
Päästö,  

putkikeräys (kg/v) 
Päästö,  

perinteinen (kg/v) 

Lajittelee kaiken 73 400 112 100 

Kalasatamalainen1 68 200 104 600 

Lajittelee puolet kaikista jätelajeista 49 600 81 100 

Ei lajittele ollenkaan 25 900 50 200 

1 Lajittelee biojäte 68 %, muovi 80 %, paperi 80 %, kartonki 84 % [18]. Metalli 50 %, lasi 50 %.   

Simuloinnin mukaan sitä suuremmat CO2-päästöt aiheutuvat, mitä paremmin jätteet laji-

tellaan (Kuva 13). Erot putkikeräyksen ja perinteisen jätteenkeräyksen päästöissä johtu-

vat sekä keräysalueella jätteen kuljetuksesta aiheutuvista päästöistä että käsittelypaik-

koihin aiheutuvista kuljetuksen päästöistä. Putkikeräyksellä ja -kuljetuksella päästöt ovat 

pienemmät kuin perinteisesti autolla joka taloyhtiöstä kerättäessä. 
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Kuva 13. Lajittelutavan vaikutus jätteen keräyksen ja kuljetuksen CO2-päästöihin putki-
keräyksellä ja perinteisellä jätteenkeräyksellä, tarkastelujoukkona 8 000 asu-

kasta. 

6.3 Datankeräyksen ja raportoinnin rajoitteet ja mahdollisuudet 

Putkikeräysjärjestelmään liittyvän datan ominaisuudet vaikuttavat sen raportointiin ja ra-

portoinnin kehittämisen mahdollisuuksiin. Alueellisen putkikeräyksen jätemääriä voidaan 

raportoida nykyisillä järjestelmillä painon, tilavuuden, säiliöiden tyhjennyskertojen ja 

syöttöluukkujen avauskertojen mukaan. Jätteiden keräysastioihin ja putkikeräysjärjestel-

män syöttöpisteiden säiliöihin asennettavat vaa’at mahdollistaisivat tarkempaa jätteen 

painon seurantaa. Jätemäärien lisäksi voidaan raportoida laskennallisia tietoja, kuten 

jätteiden hiilijalanjälkiä. 

Putkikeräysalueiden erilliskeräysastiat voitaisiin punnita jäteautolla, jolloin niiden täyttö-

asteesta saataisiin tarkempaa tietoa. Erilliskeräysastioiden tyhjennys on HSY:n vastuulla 

ja se tekee selvityksiä punnitsevien jäteautojen käyttöönotosta [48]. Erilliskeräyspisteet 

ja niiden jätemäärien raportointi pysyy toistaiseksi entisellään, eikä se tule tarkentumaan, 

mikäli punnitsevia jäteautoja tai muita teknisiä ratkaisuja ei oteta käyttöön. Sen vuoksi 

tämän työn tuloksissa keskitytään putkijärjestelmällä kerättävien jätteiden datankeräyk-

seen ja raportointiin. 

Eräs datankeräystä ja raportointia rajoittava tekijä putkikeräyksessä on automaatio- ja 

käyttöjärjestelmät. Osa niistä on peräisin ja kehitetty putkikeräysjärjestelmien käyttöön-

oton alkuaikoina, joten ne voivat olla lähes 20 vuotta vanhoja. Aikaisemmin ei myöskään 

olla määritelty tarkemmin, mitä tarpeita raportoinnin suhteen saattaisi tulla. Automaa-

tiojärjestelmiä ja niiden datasta saatavaa raportointia on mahdollista päivittää. 
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6.4 Hinnoittelun ja laskutusperusteiden rajoitteet ja mahdolli-
suudet 

Putkikeräyksen käytön hinnoittelua asiakkaille ja laskutusperusteita tulee tarkastella, 

sillä nykyinen hinnoittelu ja laskutus ei toimi hyvänä ohjauskeinona jätemäärän vähentä-

miselle. Nykyinen tapa ei ohjaa oikeaan suuntaan, koska asiakkaalle ei ole rahallista 

merkitystä sillä, mihin syöttöluukkuihin jätettä syötetään tai käyttäkö hän putkikeräystä 

ylipäätään. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että asiakas ei tiedä esimerkiksi putkijärjes-

telmän käytön tai lajittelun vaikutusta kustannuksiin ja jätehuollon toimintaan. Silti muut 

syyt, kuten ympäristösyyt, voivat saada asiakkaat lajittelemaan ja käyttämään putkike-

räystä. Lisäksi laskutus on epätarkkaa eikä se ole tasapuolista kaikkien asiakkaiden kes-

ken, sillä se ei huomioi asiakkaiden jätemäärien eroja. Laskutusta voidaan tarkentaa 

saatavan datan perustella taloyhtiökohtaiseksi tai jopa huoneistokohtaiseksi. 

Putkikeräyksen jätelajikohtainen hinnoittelu voisi perustua nykyisellä järjestelmällä mitat-

taviin asioihin, kuten jätteen tilavuuteen, painoon, käsittelykustannuksiin tai aiheutuviin 

ympäristövaikutuksiin (Taulukko 15). Ympäristövaikutuksia eri jätelajien välillä voidaan 

vertailla esimerkiksi aiheutuvien CO2-päästöjen, luonnonvarojen kulutuksen tai materi-

aalin kierrätystehokkuuden perusteella. 

 Hinnoittelutapaesimerkkien vertailu nykyisellä putkikeräysjärjestelmällä. 

Hinnoittelu-
tapa 

Määritys Peruste Huomioitavaa 

Tilavuus 
Tyhjennettävän säi-
liön jätemäärän ole-

tustilavuus 

Imukertojen määrä jaetaan 
luukkujen avausten määrällä 

Ei tiedetä, kuinka paljon jä-
tettä viedään kerralla ja voi 

vaihdella jätelajeittain  

Paino 
Luukun avaukselle 

oletusjätemäärä 
Kokonaispaino jaetaan luuk-

kujen avausten määrällä 
Ei voida määrittä asiakkaalle 

kg-perustaista hintaa 

Käsittelykus-
tannus 

Putkikeräysyhtiölle 
aiheutuvat kustan-

nukset 

Muuttuvien ja kiinteiden kus-
tannusten ositus luukkujen 

avausten mukaan 

Tuottajavastuun alaiset jäte-
lajit halvimpia, koska makse-
taan jo tuotteiden hinnoissa  

CO2-päästöt 
Simulointien perus-

teella 

Jätteiden keräyksestä, kulje-
tuksesta ja käsittelystä ai-

heutuvat CO2-päästöt 

Päästöjen ja rajauksen mää-
rittäminen haastavaa,  

kuljetusmatkojen pituudet,   
säännölliset päivitystarpeet 

Luonnonvaro-
jen kulutus 

Fossiilisten raaka-
aineiden käyttö, ma-

teriaalin valmistuk-
sen energiankulutus 

Laskenta jätelajeittain, luon-
nonvarojen kulutus kg mate-

riaalia kohti 

Haastava määrittää ja ver-
tailla luotettavasti. Vaikutus 
tulee enemmänkin kulutus-

tottumusten kautta. 

Kierrätyste-
hokkuus 

Kerätyn jätemateri-
aalin raaka-aineena 
hyödyntämisen aste 

Tiedot ja vertailu jätelajeit-
tain 

Monimutkainen, haastava 
määrittää ja vertailla luotet-

tavasti 
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Hinnoittelu voi mitattavien asioiden eli sen, mitä jäte aiheuttaa, lisäksi perustua myös 

tavoitteisiin, joihin pääsemiseen halutaan ohjata. Tällöin hinta määräytyy kullekin jätela-

jille sen mukaan, mihin halutaan pyrkiä. Esimerkkejä tällaisista tavoitteisiin perustuvista 

hinnoitteluista: 

- Sekajätteen väheneminen: eniten syntyvät jätelajit ovat halvimpia  

- Ruokahävikin vähentäminen: biojäte on toiseksi kalleinta, käytössä esimerkiksi 

Belgiassa Flanderin alueella [27]. 

- Kierrätystavoitteiden saavuttaminen: minkä jätelajin kierrätystavoitteisiin on eni-

ten matkaa, on halvin. 

Tärkeintä hinnoittelun muuttamisessa on se, että uusi hinnoittelu motivoi asiakkaita, on 

riittävän selkeä sekä ymmärrettävä ja toimii ohjauskeinona haluttuun suuntaan. Hinnoit-

telun tulisi olla myös sellainen, että se kannustaa käyttämään putkijärjestelmää erilliske-

räyspisteen sijaan, mikäli mahdollista. Ei siis esimerkiksi haluta, että pieniä sekajätepus-

seja viedään isojen sekajätteiden astiaan. 

Kuten asiakaskyselyistä ja muiden maiden hyvistä kokemuksista on käynyt ilmi, viestintä 

on suuressa osassa lajitteluun ja putkikeräyksen oikeinkäyttämiseen vaikuttamisessa 

[27]. Myös hinnoittelusta on tärkeää viestiä asiakkaille. Tiedon välittämiseen asiakkaille 

tulee käyttää useita kanavia, jotta tieto tavoittaa mahdollisimman kattavasti kaikki. Bel-

gian Flanderin alueella jätehuollon hoitavien kuntien asiakkaat saavat tietää esimerkiksi 

omat jätemääränsä laskusta, puhelinpalvelusta, nettisivuilta ja joillakin alueilla matkapu-

helinsovelluksesta [36]. 
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7. TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa tarkastellaan työn tuloksia. Tulokset käsitellään alaluvuissa, joista ensim-

mäisessä datankeräys ja raportointi, toisessa ohjauskeinot jaettuna hintoihin ja laskutus-

perusteisiin sekä asiakasraportointiin ja viestintään. 

7.1 Datankeräyksen ja raportoinnin toimenpiteet tarkemman 
asiakasraportoinnin kehittämiseksi 

Jätteen putkikeräysjärjestelmän datankeräykseen ja raportointiin käytössä olevilla järjes-

telmillä ja toiminnoilla liittyy joitain haasteita. Niihin on mahdollista vaikuttaa eri tavoilla 

(Taulukko 16). 

  Datankeräyksen ja raportoinnin haasteet ja ratkaisut asiakasraportoinnin 
kehittämisen näkökulmasta. 

Nykytilan 
haaste 

Ehdotettu ratkaisu Toteutettavuus Huomioitavaa 

 
Saatavan da-
tan hyödyntä-
minen 

Selvitetään, mitä dataa 
voidaan saada 

Nykyjärjestelmillä toteutet-
tavissa 

 

Datan jalostamiseen val-
miit alustat 

Nykyjärjestelmillä toteutet-
tavissa 

Siltä osin, kun järjes-
telmistä ei saada tie-

toa halutussa muo-
dossa 

Automaatiojärjestelmien 
päivittäminen 

Ei suunnitelmissa nykyjär-
jestelmiin, mutta on mah-

dollista 
 

Datankeräyk-
sen laajuus 

Rajataan, mitä dataa halu-
taan käyttää raportoin-

nissa 

Nykyjärjestelmillä toteutet-
tavissa 

Dataa on saatavilla 
niin paljon, että sen 

käytön tehokkuutta ja 
hyötyjä tulee arvioida 

 
Raportoinnin 
epäselvyydet 

Määritellään, mitä rapor-
toinnilta halutaan 

Nykyjärjestelmillä toteutet-
tavissa 

 

Raportoinnin tarkentami-
nen huoneistokohtaiseksi 

Toteutettavissa RFID-
avainperusteisesti 

Henkilötietosuoja-
asiat 

 
Mittauksen 
epätarkkuus 

Jätejärjestelmiin punnitus 
Ei kannattavasti toteutetta-

vissa nykyisillä järjestel-
millä 

 

Mittaaminen perustuen la-
sermittaukseen 

Ei voida toteuttaa katta-
vasti, koska kaikissa syöt-

töpisteiden säiliöissä ei ole 
lasermittausta 
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Putkikeräysjärjestelmistä saatavaa dataa tulee ottaa käyttöön ja hyödyntää laajemmin 

raportoinnissa. Ensin tulee selvittää, missä muodossa mitäkin dataa nykyisten lisäksi 

saadaan olemassa olevia järjestelmiä hyödyntämällä. Datan jalostamiseen kehitetään 

alustat siltä osin, kun järjestelmistä ei saada tietoa suoraan halutussa muodossa. Rapor-

toinnin suunta ja halutut linjat määritellään selkeästi, jolloin saadun datan muokkaaminen 

haluttuun muotoon voidaan helpommin osittain automatisoida. Nykyisillä järjestelmillä 

raportointi vaatii manuaalista työtä, mutta kun tiedetään, mitä tietoa halutaan raportoida, 

voidaan luoda datankäsittelyä helpottavia tietokantapohjaisia koonteja. Dataa on saata-

villa niin paljon, että ei ole tehokasta käsitellä kaikkea saatavaa dataa. 

Putkikeräysjärjestelmien syöttöpisteiden säiliöiden punnitus on mahdollista toteuttaa, 

mutta se olisi teknisesti haastavaa. Suuret lämpötilavaihtelut ja erityisesti pakkanen voisi 

vaikuttaa vaakojen toimivuuteen. Lisäksi se vaatisi suuria investointeja, koska vaakoja 

tarvitsisi jokaiseen syöttöpisteen säiliöön. Erilaisiin punnitusjärjestelmiin liittyy myös esi-

merkiksi kalibrointiväleistä johtuvia epätarkkuuksia. Punnituksen käyttöönotossa tulisi 

miettiä myös korvaavia tapoja jätteiden määrän mittaamiselle tapauksissa, joissa punni-

tus ei jostain syystä toimi. Tässä tapauksessa jätteen putkikeräysjärjestelmiä ei tulla 

muuttamaan, vaan asiakasraportoinnin kehittäminen perustuu nykyisten järjestelmien 

mahdollistamaan toimintaan. 

Putkikeräyksen jätemäärien raportointia on mahdollista toteuttaa jätteen tilavuuden pe-

rusteella. Lasermittauksen tuloksia kannattaisi hyödyntää tutkimusmielessä siltä osin 

kuin se on mahdollista, vaikka mittausmahdollisuutta ei ole kaikissa säiliöissä. Sen avulla 

voitaisiin tutkia tarkemmin todellisia täyttöasteita ja yhdellä luukun avauksella syötettä-

vän jätteen määrää. Ilman lasermittausta jätteen tilavuuden arviointi on epätarkkaa, 

koska se perustuu olettamaan säiliöiden täyttöasteesta tyhjennyshetkellä. Raportointia 

ei kuitenkaan voida perustaa lasermittausten varaan, koska niitä ei ole käytössä kaikissa 

keräyspaikoissa. 

Uusien ominaisuuksien lisääminen vanhoihin järjestelmiin voi olla haastavaa tai sen ke-

hittäminen ei ole kannattavaa. Kuitenkin automaation jatkuva kehittäminen nykytarpeen 

ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan olisi tärkeää. Automaatiojärjestelmien päivittäminen 

vanhoissakin putkikeräysjärjestelmissä lienee edessä joka tapauksessa jossain vai-

heessa. Järjestelmien päivittäminen vaatii investointia, mutta sen avulla datankäsittelyn 

työmäärä voisi vähentyä ja raportoinnin kehittäminen helpottua. Eniten hyötyä automaa-

tiojärjestelmien päivittämisestä saataisiin, mikäli jo automaation kehittämisessä otetaan 

huomioon raportoinnin tarpeet eli millaista dataa ja millaisessa muodossa halutaan 

saada. Tarpeena voisi olla esimerkiksi datan saaminen sopivassa muodossa suoraan 

laskutusjärjestelmään tai mobiilisovellukseen. 
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Raportointia voisi tarkentaa kohdentamalla järjestelmästä saatava data tarkemmin syöt-

töluukkujen RFID-avaimiin. Tämän jälkeen olisi mahdollista tehdä tarkempaa raportointia 

esimerkiksi taloyhtiökohtaisesti. RFID-avaimet ovat huoneistokohtaisia, joten henkilötie-

tosuoja-asiat tulee ottaa huomioon erityisesti pienten asuntojen kohdalla. 

7.2 Ohjauskeinojen tehostaminen lajittelun edistämiseksi 

Ohjauskeinoja lajitteluaktiivisuuden parantamiseksi ja putkikeräysjärjestelmän käyttä-

miseksi tarvitaan, koska kierrätysvaatimukset tiukentuvat ja jätehuollosta halutaan kus-

tannustehokkaampaa käyttäjille. Tämän luvun alaluvuissa käsitellään erikseen hintojen 

ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittelyä sekä asiakasraportoinnin ja viestinnän ke-

hittämistä monipuolisemmaksi. 

7.2.1 Hintojen ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittely 

Putkikeräyksen hintojen ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittelyn haasteet liittyvät 

järjestelmien ominaisuuksista johtuviin epätarkkuuksiin sekä nykyisten ohjauskeinojen 

toimimattomuuteen (Taulukko 17). 

  Hinnoittelun ja laskutusperusteiden uudelleenmäärittelyn haasteet ja rat-
kaisut. 

Nykytilan haaste Ehdotettu ratkaisu Toteutettavuus Huomioitavaa 

Hinnoittelu ei kan-
nusta lajitteluun 

Sekajätteen hinta kal-
liimmaksi 

Nykyjärjestelmällä toteu-
tettavissa 

Sekajätemäärä pitää eri-
tellä laskutusta varten 

Hintojen suuruuden 
määrittäminen 

 
Jätelajikohtainen hin-

noittelu 

Nykyjärjestelmällä toteu-
tettavissa 

Jätelajikohtaiset määrät 
pitää eritellä 

Hinnoitteluperustei-
den ja hintojen mää-

ritys 

Epätarkka laskutus 
Laskutuksen tarkenta-
minen syöttöluukkujen 
avauksiin perustuvaksi 

Nykyjärjestelmällä toteu-
tettavissa 

Hinnat asiakkaille ei-
vät kuitenkaan voi olla 

luukun avauksiin pe-
rustuvia 

 
Laskutuksen tarkenta-

minen taloyhtiökoh-
taiseksi 

Nykyjärjestelmällä toteu-
tettavissa RFID-avaimiin 

perustuen 

Miten taloyhtiöissä si-
jaitsevat liiketilat huo-

mioidaan 

Eräs keino lajittelun edistämiseksi on hinnoitella kerättävät jätteet uudelleen. Hinnoitte-

lussa sekajätteelle tulee asettaa korkeampi hinta kuin muille erilliskerättäville jätteille. 

Tehdyssä kyselytutkimuksessa vastaajat pitivät jätelajikohtaista hinnoittelua tärkeänä 



48 
 

motivaatiokeinona lajitteluun. Myös muissa maissa on saatu kokemuksia siitä, että jäte-

lajikohtainen hinnoittelu vähentää sekajätteen määrää [36]. Osa tässä työssä esitetyistä 

hinnoitteluperusteista on monimutkaisempia kuin toiset. Esimerkiksi ympäristövaikutuk-

siin perustuvat hinnoittelut vaativat hintojen määrittämisen lisäksi jonkin tavan mitata 

syntyvän jätteen määrää. Käytännössä syntyvän jätteen määrää voidaan mitata tilavuu-

den tai painon perusteella. 

Ympäristövaikutuksiin perustuvissa hinnoitteluissa on epävarmuuksia lähtötiedoista, tar-

vittavista oletuksista ja rajauksista johtuen. Tehdyistä simuloinneista huomattiin, että 

päästöjen määrittäminen jätteiden keräykselle ja kuljetukselle ei ole yksiselitteistä, sillä 

lähtötietojen arvioinnin lisäksi kuljetusmatkat käsittelypaikkoihin vaikuttavat päästöihin 

eri jätelajien ja lajittelutapojen kohdalla. Myös paremmin lajittelevan päästöt nousevat 

erityisesti kuljetuksen vuoksi, sillä hyvin lajiteltaessa kuljetuksia tulee enemmän sekä 

keräysalueen sisällä että ulkopuolella useaan eri käsittelypaikkaan. Kuitenkin kierrätys 

ja kuljetus eri käsittelypaikkoihin on kannattavaa, koska sen avulla voidaan välttää uu-

sien materiaalien valmistuksessa syntyviä päästöjä. Ympäristöministeriölle tehdyssä sel-

vityksessä on havaittu, että laajemman erilliskeräyksen hyödyt ilmaston lämpenemisen 

hidastamisessa ja fossiilisten luonnonvarojen kulutuksessa ovat suuremmat kuin kulje-

tuksesta ja käsittelystä aiheutuvat päästöt [45]. 

Laskutusta ei kannata muuttaa CO2-päästöperustaiseksi tässä vaiheessa, mutta sitä tu-

lee tutkia ja kehittää. Täytyy esimerkiksi pohtia, tehdäänkö oletus yhtä pitkistä kuljetus-

matkoista kaikille keräyspaikoille ja jätelajeille, jotta hinnat voitaisiin määrittää yhtä suu-

riksi eri putkikeräysalueilla. Tällöin päästöihin perustuva hinnoittelu ei aseta eri putkike-

räysalueiden asiakkaita eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta johtuvan kuljetusmatkan 

pituuden perusteella. Päästöjen laskentaa täytyisi kehittää hinnoittelun ja laskutuksen 

kannalta sopivampaan muotoon selvittämällä, mitkä kaikki tekijät tulee ottaa huomioon. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tehdyn kyselytutkimuksen mukaan toiseksi mo-

tivoivin lajittelun ja putkikeräysjärjestelmän käytön syy, joten myös sen vuoksi päästöjen 

laskentaa hinnoittelun ja laskutuksen kannalta kannattaa kehittää jatkossa. 

Tavoitteisiin perustuvat hinnoittelut, kuten sekajätteen vähenemistavoite, vaativat enem-

män seurantaa ja reagointia tilanteiden ja tavoitteiden muuttuessa. Täytyy etukäteen 

suunnitella, miten toimitaan, kun tavoitteeseen päästään. Tavoitteisiin pyrkimisen näkö-

kulma voisi motivoida asiakkaita varsinkin, jos voidaan myös seurata omaa taloyhtiökoh-

taista kehittymistä kohti tavoitteita. Tavoitteita voidaan kohdistaa myös mitattaviin hin-

noitteluperusteisiin, esimerkiksi määrittämällä tavoite sekajätteen määrän vähenemi-

selle. 
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Hinnoittelussa tulee olla kuukausittainen perusmaksu, jolla voidaan kattaa suurin osa 

jätehuollon kustannuksista, ja sen lisäksi jätelajikohtainen käyttömaksu tuotetun jätteen 

määrän mukaan. Jätelajikohtaisen maksun osuus asiakkaalle koituvasta kokonaiskus-

tannuksesta tulee olla riittävän suuri, jotta omalla käyttäytymisellä voi näkyvästi vaikuttaa 

maksun suuruuteen. Jos vaikutusmahdollisuus on pieni, se ei kannusta niin tehokkaasti 

lajittelemaan. Tällä hetkellä putkikeräyksen kiinteät kustannukset Kalasataman putkike-

räysalueella ovat noin 60–70 % kokonaiskustannuksista, mutta tulevaisuudessa, kun 

alue on rakennettu valmiiksi, se on noin 40 % [44]. Kun putkikeräyksen kiinteät kustan-

nukset ovat pienemmät, käyttömaksun osuus on suurempi. 

Hinnoittelu on mahdollista toteuttaa myös niin, kuten Norjan Bergenissä, että kiinteään 

maksuun sisältyy tietty määrä, esimerkiksi viisi syöttöluukun avauskertaa kuukaudessa 

ja sen jälkeen jokainen avaus maksaa erikseen [49]. Tämä voisi auttaa erityisesti koko-

naisjätemäärän vähentämisessä, mutta toisaalta se saattaisi johtaa myös sekajätteen 

lisääntymiseen, mikäli asiakkaat haluaisivat minimoida eri luukkujen avaukset. Kiinteään 

avausmäärään perustuvaa laskutusta voisi myös kehittää siten, että kuukausimaksulla 

kierrätettävien jätelajien syöttöluukkuja saisi avata useammin kuin sekajäteluukkuja. 

Jätelajien eri hinnat voivat johtaa siihen, että asiakkaat laittavat tahallisesti kalliimpaa 

jätettä halvemman astiaan tai syöttöluukkuun. Siksi täytyykin arvioida, millä hinnoilla 

saadaan tarpeeksi suuri kannustin lajitteluun, mutta kuitenkin erot eri jätelajien välille niin 

pieniksi, ettei se lisää tahallista väärinkäyttöä. Toisaalta huoneistokohtainen tunnistus 

kannustaa rehellisyyteen. Jos laskutus on taloyhtiökohtaista, ei välttämättä tule tarvetta 

huijata taloyhtiön hyväksi, koska kokonaisuuteen ei yksi ihminen pysty juurikaan vaikut-

tamaan. Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu hyödyttää aina myös yksilöä, vaikka 

lasku jaettaisiinkin tasan taloyhtiöissä kaikkien kesken. Muiden maiden ohjauskeinojen 

tarkastelussa on huomattu, että väärinkäyttöä jätelajikohtaisella hinnoittelulla ei ole il-

mennyt enempää kuin kaikkien jätelajien ollessa samanhintaisia [36]. Samassa tutki-

muksessa kävi ilmi, että myöskään jätteiden laittoman loppusijoittamisen ei ole havaittu 

olevan suurempaa, vaikka hinnoittelu ja laskutus olisi tarkempaa. 

Hinnoittelun muuttamisessa ja sen vaikutuksessa asiakkaiden käyttäytymiseen tulee 

huomioida, että uuteen malliin orientoituminen vie aikaa. Vaikka hintoja ja laskutuspe-

rusteita olisikin mahdollista muuttaa usein, sitä ei kannata tehdä. Asiakkaiden luottamus 

ja halu toimia ohjatusti vähenee, mikäli hinnoittelu vaihtuu nopeasti, eivätkä he ehdi si-

säistää uutta hinnoittelua. Tällöin he luultavasti toimivat välinpitämättömämmin ja lajitte-

levat heikommin. Siksi hinnoittelu kannattaa miettiä kerralla hyväksi ja mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntää vielä tiiviimpää yhteistyötä asukkaiden osallistamisella päätöksente-
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koon jo ennen käyttöönottoa. Lisäksi putkikeräyksen hintoja määritettäessä täytyy huo-

mioida ja tarkastella putkikeräysalueen erilliskeräyspisteiden hintoja. Kaikkien jätelajien 

hinnoitteluiden tulisi olla linjassa keskenään. 

Hinnoitteluperusteita muuttamalla olisi kuitenkin mahdollista tehdä kampanjoita. Esimer-

kiksi alentaa tietyn jätelajin hintaa merkittävästi, jolla pyrittäisiin siihen, että asiakkaat 

oppivat ja tottuvat sen jätelajin lajitteluun, ja vaikka hinta muuttuisi, olisi lajittelusta voinut 

jäädä tapa, jota jatketaan. Tällaisesta hintakampanjoinnista huolimatta kokonaishinta 

sille, että lajittelee hyvin, tulisi laskea. 

Kaikkiin hinnoitteluperusteisiin liittyy myös kysymyksiä sen suhteen, missä järjestyk-

sessä ja kuinka suurilla hintaeroilla eri jätelajit hinnoitellaan. Aluksi hinnoittelu kannattaisi 

selkeyden ja helppouden vuoksi toteuttaa niin, että sekajätteen hinta on kalliimpi kuin 

muiden putkikeräyksellä kerättävien jätelajien. Muut jätelajit voivat olla samanhintaisia 

keskenään. Laskutuksen hinnoitteluperuste kannattaa muuttaa syöttöpisteiden luukku-

jen avauksiin perustuvaksi säiliöiden tyhjennysten sijaan, kuten aiemmin Taulukossa 15 

käsitellyssä tilavuuteen perustuvassa hinnoittelutavassa on esitetty. Silloin jätemäärätie-

toja kohdennetaan tarkemmin ja asiakkaat saavat itselleen konkreettisen laskettavan 

asian, jonka voivat ajatella vaikuttavan heidän jätehuoltomaksuunsa. 

Laskutus kannattaa tarkentaa taloyhtiökohtaiseksi, jotta asukkailla itsellään on enem-

män vaikutusmahdollisuuksia heidän jätehuoltomaksuunsa. Mahdollisesti tulevaisuu-

dessa on lajitteluaktiivisuuden kannalta hyödyllistä siirtyä entistä tarkempaan, eli asun-

tokohtaiseen, laskutukseen. Sitä ennen kannattaa hyödyntää taloyhtiökohtaisiin jäte-

määriin perustuvaa laskutusta, jotta saadaan käytännön kokemusta siitä, miten se toimii 

ja vaikuttaa lajitteluun ja jätemääriin. Laskutuksen tarkentaminen taloyhtiökohtaiseksi 

vaatii datan käsittelyä RFID-avaimittain siten, että saman taloyhtiön avaimilla tehtyjä 

avauksia käsitellään nipussa. Se onnistuu nykyisellä saatavalla datalla, mutta vaatii da-

tan käsittelytyötä tietojärjestelmässä. 

7.2.2 Asiakasraportoinnin ja viestinnän monipuolistaminen 

Asiakasraportoinnin ja viestinnän kehittäminen perustuu jaettavan tiedon lisäämiseen ja 

monipuolistamiseen eri keinoilla (Taulukko 18). Kyselytutkimuksen tuloksetkin osoittivat, 

että tietoa halutaan saada kaikista eri jätehuollon osa-alueista. 
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 Asiakasraportoinnin ja viestinnän haasteet ja ratkaisut. 

Nykytilan 
haaste 

Ehdotettu ratkaisu Toteutettavuus Huomioitavaa 

Asiakkaiden tie-
don puute 

Uuden tiedon jakami-
nen 

Olemassa olevia kana-
via pitkin voidaan jakaa 

uuttakin tietoa 

Tietoa laskutusperusteista 
sekä alueellisista jätemää-

ristä ja kierrätysasteista 

 
Tiedon toisto ja muis-

tuttaminen 

Olemassa olevia kana-
via pitkin voidaan to-

teuttaa 

Liiallista toistoa vältettävä  

 
Tiedon löydettävyyden 

parantaminen 
Toteutettavissa verkko-
sivuston kehittämisellä  

Kuinka paljon muualta löy-
dettävissä olevaa tietoa 
putkikeräysyhtiön sivus-

tolle halutaan   

 
Viestinnän vä-
hyys Viestinnän lisääminen 

Resurssien puitteissa 
toteutettavissa 

Viestinnän määrä suh-
teessa sillä saavutettaviin 

hyötyihin 

Useiden viestintäka-
navien käyttö 

Hyvä, sillä osittain to-
teutetaan jo 

Erityisesti nykyaikaisten 
sähköisten viestintäka-

navien käyttö 

Viestintä useammalla 
kielellä 

Hyvä, sillä osittain to-
teutetaan jo 

Alueellinen vaihtelu eri 
kielten käytön tarpeessa 

Asiakkaille tulee toimittaa perustietoa putkikeräysjärjestelmän käytöstä sekä jätteiden la-

jittelusta heidän muuttaessaan putkikeräysalueelle sekä säännöllisin väliajoin. Sen li-

säksi tulee selventää laskutusperusteita ja eri lajittelutoimintojen hintoja, koska ohjaava 

hinnoittelu ei toimi, mikäli asiakkaat eivät tiedä siitä. Viestintä tulee toteuttaa riittävän 

monella kielellä, jotta kaikki asiakkaat ymmärtävät. Tieto säännöistä ja ohjeista sekä nii-

den tarkoituksesta lisää niiden mukaista toimintaa. On myös tärkeää kertoa asiakkaille 

kierrätystavoitteista ja lainsäädännöstä. Kyselytutkimuksenkin mukaan vastaajia eniten 

motivoi lajittelemaan ja käyttämään putkikeräystä tavoitteet ja tiedon lisääntyminen.  

Asiakkaiden tiedottaminen ja ohjeistaminen voidaan tehdä ilmaisjakelulehtisillä. Tavoi-

tettavuus niillä on hyvä, vaikka kaikki eivät halua vastaanottaa niitä. Jätepisteille tulee 

viedä säännöllisesti tiedotteita, joita voidaan jakaa myös taloyhtiöiden rappukäytävien 

ilmoitustauluille. Tehdyn kyselytutkimuksen perusteella tällaiset paperiset tiedotteet eivät 

ole halutuin kanava tiedon vastaanottamiseen. Mutta toisaalta, mikäli kysely olisi toteu-

tettu sähköisen kyselyn sijaan paperisena, olisi vastaustuloksissa saattanut korostua 

enemmän fyysisten tiedotteiden merkitys asiakkaille. 
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Asiakastyytyväisyyskyselyssäkin oli tullut esiin toive, että putkikeräysalueilla pidettäisiin 

fyysisiä opastustilaisuuksia jätepisteillä. Tällaiset tilaisuudet paikan päällä ovat hyödylli-

siä, koska mitä useammalla keinolla asiat esitetään, sitä suurempi joukko ymmärtää ja 

muistaa ne. Fyysisestä opastuksesta putkikeräysjärjestelmän oikea käyttö voi jäädä pa-

remmin mieleen. Samalla asiakkaat saavat myös keskustella asiantuntijan kanssa, mikä 

voi kannustaa järjestelmän oikein käyttämiseen ja lajitteluun. Tällaisia opastustilaisuuk-

sia on jo pidetty ja pidetään jatkossakin esimerkiksi muiden tapahtumien yhteydessä. 

Opastustilaisuuksista voidaan viestiä asiakkaille ilmoitustiedottein ja isännöitsijän kautta. 

Tällaisten opastustilaisuuksien haaste tiedonjakamisen näkökulmasta on se, että 

yleensä niihin osallistuu muutenkin aktiiviset henkilöt, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja 

jo käyttävät putkikeräystä. Opastustilaisuuksilla ei siis välttämättä tavoiteta niitä henki-

löitä, joille opastuksesta voisi olla eniten hyötyä. Tehdyssä kyselytutkimuksessa opas-

tustilaisuudet jätepisteillä ei saanut yhtään vastausta, kun kysyttiin mieluisinta tapaa vas-

taanottaa tietoa. 

Yllä mainittuja viestintäkeinoja käytetään ja raportoitavat asiat toimitetaan asiakkaille il-

man erillistä pyyntöä tai että heidän tarvitsee itse toimia perustiedon saamisen eteen. 

Sen lisäksi kiinnostuneille on tarjottava enemmän sekä yleistä tietoa että tietoa heitä 

itseään koskevista asioista. Tiedon tulee olla löydettävissä helposti. Kyselytutkimuksen 

mukaan vastaajat haluaisivat saada tietoa kokonaisjätemääristä ja lajitteluasteista sekä 

jätteiden jatkokäsittelystä. Hajontaa oli myös kaikkien muiden vastausten välillä, joten 

monipuolinen tieto kiinnostaa ja on tarpeen. 

Suurin osa tehdyn kyselytutkimuksen vastaajista haluaisi vastaanottaa tietoa nykyaikai-

sesti sähköisiä kanavia pitkin. Tiedon saanti taloyhtiön viestintäkanavan kautta oli suo-

situin vastaus, mutta myös mobiilisovellus ja verkkosivut saivat ääniä. Verkkosivusto on 

tärkeä viestintäkanava, josta helposti ensimmäisenä etsitään tietoa. Putkikeräysyhtiöi-

den verkkosivut ovat hyvät ja niiden ajantasaisena pitämistä tulee jatkaa. Niihin voisi 

lisätä kirjautumismahdollisuuden, jonka kautta asiakkaat pääsisivät tarkastelemaan omia 

tietojaan, kuten jätemääriään ja lajitteluaan. Verkkosivujen kirjautumisalustan lisäksi vas-

taavaa alustaa voisi käyttää mobiilisovelluksessa. Sovellus voisi sisältää yleistä tietoa ja 

ajankohtaisia tiedotuksia, toiminnallisia ominaisuuksia sekä mahdollisuuden oman käy-

tön ja toiminnan seurantaan. Sovelluksen lataamiseen voi olla suurempi kynnys kuin 

verkkosivuilla käymiseen, jolloin on hyvä, että vastaavia omaan käyttäytymiseen liittyviä 

ominaisuuksia on tarjolla myös verkkosivujen kautta. 

Sovelluksessa ja verkkosivuilla yleinen tieto voisi sisältää tietoa putkikeräyksestä ja sen 

toimintaperiaatteesta sekä eri jätelajeista, niiden lajittelusta sekä jatkokäsittelystä. Ylei-
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nen tieto voisi sisältää myös mielenkiintoisia lisätietoja, kuten miten putkitukokset saa-

daan poistettua. Samalla voidaan korostaa putkikeräysjärjestelmän oikeanlaista käyttöä 

ja lajittelun on tärkeyttä. Ajankohtainen tieto sisältäisi esimerkiksi ajankohtaisten jättei-

den, kuten joulukuusten ja lahjapaperien, lajitteluohjeet. Tiedotukset voivat olla vikatie-

dotuksia tai tiedotteita tulevista huoltokatkoista. 

Toiminnallisia ominaisuuksia olisivat vikailmoituksen tekomahdollisuus ja kysymys-

alusta. Lisäksi voisi olla lajitteluopas, johon voi kirjoittaa tuotteen ja sovellus kertoo, miten 

se lajitellaan. Tällaisia lajitteluoppaita löytyy jo erillisinä mobiili- ja verkkosovelluksina esi-

merkiksi HSY:n verkkosivuilta [50]. Samalla voisi myös saada lisätietoa siitä, miten ky-

seinen jätelaji käsitellään ja kierrätetään. Tällaista yleistä jätehuoltoon liittyvää tietoa on 

löydettävissä useilta muilta verkkosivuilta, joten tulee miettiä, kuinka paljon putkikeräys-

yhtiöiden omille verkkosivuille tarvitaan yleistä tietoa. Asiakkaan näkökulmasta on hyvä, 

että mahdollisimman paljon tietoa löytyy samalta sivustolta, eikä sitä tarvitse erikseen 

hakea. 

Eräs sovelluksen toiminto voisi olla kartta, joka osoittaa lähimmän keräyspisteen käyttä-

jän valitsemalle jätelajille. Sovellus voisi myös näyttää lähimmän käytettävissä olevan 

putkikeräyksen syöttöpisteen, eli sellaisen, mikä ei ole täynnä tai muuten pois käytöstä. 

Tämä olisi hyödyllinen erityisesti siinä tapauksessa, mikäli käyttäjät vievät jätteitä usei-

siin syöttöpistepaikkoihin. Tällä hetkellä useiden eri syöttöpistepaikkojen käyttö ei ole 

mahdollista alueilla, joissa RFID-avaimet on koodattu toimimaan ainoastaan tietyn syöt-

töpistepaikan syöttöluukkuihin. 

Sovellukseen tai verkkosivuille henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjautumalla voisi saada 

tarkempaa tietoa omasta lajittelustaan ja jätemääristään. Tilastotietoa kerryttäisi omien 

avauksien määrä ja ajankohdat. Tiedot saadaan käytössä olevan RFID-avaimen ja sii-

hen kohdistetun datan kautta, mutta tiedon jalostaminen sopivaan muotoon ja vienti so-

vellukseen vaatisi nykyisellä järjestelmällä manuaalista työtä. Sen lisäksi palveluun voisi 

syöttää itse erilliskeräyspisteeseen vietyjen jätteiden määrän omaa seurantaa varten. 

Omien jätemäärien ja lajittelun seuranta sekä mahdollisuus vertailla esimerkiksi toisen 

taloyhtiön jätemääriin voi toimia kannustavana tekijänä oman lajitteluaktiivisuuden pa-

rantamiselle. Kuitenkaan tehdyssä kyselytutkimuksessa mahdollisuutta omaan seuran-

taan ei pidetty motivoivimpana keinona jätteiden lajitteluun ja putkikeräyksen käyttöön, 

joten sen kehittämistä voidaan ajatella jatkettavan myöhemmin. 

Sovellukseen voisi lisätä myös pelillisiä ominaisuuksia, joissa virtuaalisia palkintoja saisi 

oman jätteen määrän vähentämisestä tai paremmasta lajitteluaktiivisuudesta muihin 
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käyttäjiin verrattuna. Sen lisäksi samassa taloudessa asuvat, jotka käyttävät omia syöt-

töluukun avaimiaan, voisivat seurata, kuinka usein kukakin vie roskat. Sovellukseen voisi 

lisätä myös alustan, jossa saman putkikeräysalueen asukkaat voivat tarjota itseltään 

käyttämättömäksi jääneitä tavaroita muille tai pyytää tarvitsemaansa tavaraa lainaan. 

Tämä lisäisi kiertotalouden mukaista toimintaa ja voisi ehkäistä jätteen syntyä alueella. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia jätteen alueellisen putkikeräyksen datankeräyksen 

ja asiakasraportoinnin kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli selvittää, miten alueel-

lisen putkikeräyksen jätevirroista voidaan raportoida asiakkaille eli putkikeräysalueella 

järjestetyn jätehuollon käyttäjille täsmällisemmin. Asiakasraportoinnin kehittämisellä py-

ritään asiakkaiden tietoisuuden lisäämiseen. Sen lisäksi tavoitteena oli tutkia, miten put-

kikeräyksen käytön laskutusta ja hinnoitteluperusteita voisi kehittää. Laskutuksen kehit-

tämisen tavoitteena on tasapuolistaa laskutusta ja luoda asiakkaille mahdollisuus vaikut-

taa itse jätehuollon maksujen suuruuteen. Asiakkaiden tietoisuuden lisäämisen ja lasku-

tuksen tarkentamisen tavoitteena on lisätä käyttäjien lajitteluaktiivisuutta ja putkikeräys-

järjestelmien käyttöä. Lajitteluaktiivisuuden parantumisella tähdätään lainsäädännön 

mukaisiin kierrätystavoitteisiin, joihin Suomessa on vielä matkaa. 

Asiakasraportoinnin ja viestinnän rooli on suuressa osassa siinä, että putkikeräysjärjes-

telmää käytetään oikein ja alueiden ensisijaisena jätteenkeräysvaihtoehtona. Nykyinen 

asiakasraportointi on vähäistä ja sitä tulee kehittää monikanavaisemmaksi ja monipuoli-

semmaksi. Putkikeräysyhtiöiden verkkosivujen ajantasaisena ja informatiivisena pitä-

mistä tulee jatkaa. Sen lisäksi sähköistä tiedotusta taloyhtiöiden omissa sähköisissä ka-

navissa tulee edistää. Tulevaisuudessa asiakasraportoinnissa tulisi hyödyntää jätteen-

keräysdatasta saatavaa tietoa viestimällä asiakkaille, miten heidän alueensa jätemäärät 

ja lajitteluaktiivisuus ovat kehittyneet. Jotta tulevaisuudessa alueellisista tiedoista voi-

daan tarkentaa käyttäjäkohtaisiin tietoihin, tulee selvittää, mitä toimia se vaatii henkilö-

tietosuojan kannalta. 

Aluksi on tärkeää saada viestittyä ja muistutettua asiakkaille putkikeräysjärjestelmän 

käytöstä ja sen käytön syistä. Sen lisäksi tulee kerrata lajitteluohjeet ja perustelut, miksi 

lajittelu on tärkeää. Aktiivinen tiedottaminen edistää tietoisuuden lisääntymistä, mikä li-

sää motivaatiota toimia oikein. Kun laskutusperusteet ja jätelajien hinnoittelut muuttuvat, 

myös niistä tulee tiedottaa asiakkaita, jotta he tietävät, miten voivat itse vaikuttaa mak-

suihin. 

Käytössä olevien putkikeräysjärjestelmien teknistä toteutusta muuttamatta datanke-

räystä ja sen raportointia voidaan tarkentaa nykyisestä aluekohtaisesta raportoinnista 

taloyhtiökohtaiseksi ja jopa käyttäjäkohtaiseksi. Tarkempi raportointi perustuu sähköi-

seen tunnistejärjestelmään, jota käytetään jätteiden syöttöluukkujen avauksessa. Koska 



56 
 

eri jätelajeille on omat syöttöluukut, raportointia voidaan tehdä myös jätelajeittain. Yli-

päätään putkikeräysjärjestelmistä vuosien aikana kertynyttä dataa tulee tarkastella ja 

analysoida sekä käyttää tulevaisuuden kehitystyössä. Tarkemman raportoinnin avulla 

putkikeräyksellä toteutettavan jätehuollon laskutus voi perustua asiakkaan omiin jäte-

määriin ja lajitteluaktiivisuuteen. Ensin laskutus kannattaa tarkentaa taloyhtiökohtaiseksi, 

koska se voidaan toteuttaa nopealla aikavälillä. Taloyhtiökohtaisesta jätemäärien ja la-

jitteluasteiden tarkastelusta huomataan, mikäli joissain taloyhtiöissä lajitteluaktiivisuus 

on vähäisempää. Silloin lajitteluun ohjaavaa viestintää voidaan kohdentaa erityisesti 

sinne. Asuntokohtaisen laskutuksen mahdollisuutta tulee vielä tarkastella. 

Tarkempaa laskutusta varten jätemäärät tulee laskea jätteiden syöttöluukkujen avausten 

lukumääriin perustuen. Sen lisäksi hinnoittelussa tulee siirtyä jätelajikohtaiseen hinnoit-

teluun. Tärkeintä on aluksi hinnoitella sekajäte korkeammalle kuin erilliskerättävät jäte-

lajit, jotka kierrätetään. Jatkossa tulee tarkastella jätelajikohtaisia hinnoitteluperusteita 

tarkemmin. Jätteen käsittelystä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin ja muihin ympäristövai-

kutuksiin pohjautuvat hinnoittelut tulee ottaa tarkasteluun, jotta niihin voidaan mahdolli-

suuksien mukaan siirtyä tulevaisuudessa. Hiilidioksidipäästöihin perustuviin hinnoittelui-

hin siirtymiseksi tarvitaan luotettavampaa laskentadataa, jonka avulla hinnoittelu voidaan 

määritellä ja perustella. 

On tärkeää, että tehtyjen muutosten jälkeen seurataan, mitä vaikutuksia toimenpiteillä 

on asiakkaiden käyttäytymiseen. Seurantaa voidaan toteuttaa jätemääriä ja lajitteluaktii-

visuutta seuraamalla sekä jossain vaiheessa toteutettavalla asiakaskyselyllä, jossa pyy-

detään palautetta tehtyihin muutoksiin liittyen. Seurannan avulla voidaan tarvittaessa 

reagoida jatkotoimenpiteillä ja kehittää asiakasraportointia edelleen. Putkikeräysyhtiöi-

den asiakasraportoinnin jatkuvalla kehittämisellä voidaan jätteiden kierrätysasteiden li-

säksi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. 
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