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H
SY:n kokeilualueella jätekertymiä voidaan 
monitoroida yksittäisistä astioista isompiin 
alueisiin. Tulevaisuudessa punnitusjärjestelmä 
tarjoaa samanaikaisesti palautepalvelua asuk-
kaille, tehostaa jätekeruuta urakka-alueilla ja antaa 

perusteet jätehuollon linjauksiin.
Mitä isommista alueista on kysymys, sitä tärkeämpää on tes-

tata punnitusjärjestelmää ensin pilottialueilla. HSY on valinnut 
testausalueeksi Laajasalon, jossa jäteautot on varustettu älykkäil-
lä punnituslaitteilla. Pilotiksi poimittiin lähiö, jossa on moni-
muotoista asumista; kerros-, rivi- ja pientaloja (noin 1800 astiaa).

Logistiikkapäällikkö Juho Nuutisen mukaan haasteet ovat 
punnitusjärjestelmän toimintavarmuudessa ja tukipalveluissa, 
eivät ”raudassa”. Ensimmäinen haaste on toteuttaa punnitus kah-
della astialla, kuten HSY:ssa tehtiin. Jäteauto punnitsee kaksi 
bioastiaa kerralla.

Toisena vaikeutena on tiedonsiirto kuljetusyrityksen, tieto-
järjestelmäyritysten ja jätelaitoksen välillä. Lukija kyllä tunnistaa 
ja lukee astiapainon, ja auton ajoneuvopäätteellä syntyy data-
paketti, joka siirtyy palvelimelle. Mutta tiedonsiirron yhteyksien 

katkeamisesta seuraa, että data jää paikalliseen kantaan. Data-
paketit, jotka jäävät pois massalähetyksistä, pitää erikseen ”käydä 
noutamassa”. Tämä taas vaatii asiantuntijatyötä.

Kolmanneksi astioiden hallinta edellyttää uudentyyppistä huo-
lintapalvelua. Kiinteistöissä on vielä monen tyyppisiä astioita. 
Jäteastioita rikkoutuu ajan kuluessa, korvaavat astiat pitää va-
rustaa tunnisteilla (RFID) ja kirjata järjestelmään. Asiakas- ja 
palvelutunnisteet vaihtuvat, mistä seuraa, että painodata ei ole 
yhdistettävissä muihin asiakastietoihin. Tuhansia astioita pitää 
hallita suunnitellusti ja automaattisesti jätekeräyksen arjessa.

Kaikki tämä edellyttää koulutusta, logistiikan kehittämistä ja 
reaaliaikaisia tukipalveluja poikkeusten ja virhetilanteiden kor-
jaamiseksi. HSY:n pilotissa etsitään ratkaisuja näihin haasteisiin. 

Haasteet ovat nostaneet Laajasalon pilotin tärkeäksi testi-
penkiksi. Dataa kertyy tuhansia rivejä kuukaudessa, ja sen moni-
torointi ja raportointi voi alkaa. ARVI-ohjelmassa on vedostettu 
ensimmäisiä raportointituloksia kartalle (noin 10 000 datarivin 
aineisto alkuvuodelta 2016).

Tavoitteena on visioida, mitä uutta paikkatietoanalyysi tarjoaa 
alueelliseen monitorointiin. Jäteraportointia voidaan lähiöissä 

p ARVI-ohjelmassa on monitoroitu ja raportoitu kartalla Helsingin pilottialueen sekajätteen kertymiä. Kuvassa Helsingin alueen tilastoruututietoja.

Sekajätteen kertymät 
näkyvät kartalla

Jäteastioiden punnitukset kumuloituvat kokonaiskertymiksi paikkatiedolla. 

HSY on perustanut kokeilualueen, jossa punnitaan kaikki sekajäteastiat.
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suunnata samanaikaisesti asukkaille ja jätehuollolle. Kaiken pe-
rusta on tietosuojan varmistaminen samaan tapaan kuin sähkön-
kulutuksen seuraaminen netissä. 

Jätekertymiä voidaan seurata paikkatiedolla kussakin jäte-
pisteessä ja alueilla. Tarvitaan jäteastioiden painot ja jätepisteiden 
koordinaatit. Jätekertymätietojen yhdistäminen EU-direktiivien 
ja kansallisen säädösten myötä avautuviin julkisen sektorin paikka-
tietoaineistoihin mahdollistaa uusien data-analytiikkamenetel-
mien ja -työkalujen kehittämisen ja soveltamisen alueellisten 
jätekertymien arviointiin.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen ruututietokannalla voi ana-
lysoida jätekertymiä suhteessa sosioekonomisiin tekijöihin jopa 
250x250 metrin alueresoluutiolla.

Tietojen pohjalta jätekertymiä voidaan tarkastella suhteutet-
tuna asukkaisiin ja kotitalouksiin, kaupunkirakenteeseen sekä 
työpaikkoihin. Analyysilla voidaan esimerkiksi tunnistaa alueet, 
joilla tarvitaan lisätoimenpiteitä jätehuollon ja kierrätyksen te-
hostamiseksi poikkeuksellisten suurien jätemäärien tai puutteel-
lisen lajittelun vuoksi.

Paljonko maksaa                            
jätetonnin kuljetus?
Kunnallinen jätehuolto pyrkii tehostamaan jätekeräystä, la-
jittelua ja huolehtimaan keräyksen kustannustehokkuudesta. 
Suunnittelijat tarkastelevat jätemääriä suhteessa keräyksen ja 
kuljetuksen parametreihin.

Keskeinen muuttuja on astioiden täyttöaste keräysalueella. 

Täyttöaste heijastaa jätehuollon kustannustehokkuutta suhteessa 
keräykseen ja kuljetuksiin. Alueen jätemääriä voidaan edelleen 
suhteuttaa kuljetukseen jätehuollon reitti- ja logistiikkatiedon 
pohjalta ja arvioida, paljonko kullakin alueella jätetonnin kuljet-
taminen maksaa tai tuottaa päästöjä. 

Alueellisen jätehuollon tavoitteena on löytää optimaaliset ke-
ruu-, kuljetus- ja käsittelypaikat jätekertymien, kustannusten, 
kierrätyksen, energiatehokkuuden ja päästöjen näkökulmista.

Jätemonitorointiin perustuvia spatiaalisia analyyseja voidaan 
hyödyntää osana suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Spa-
tiaalisilla kustannus-, energia- ja päästötaselaskelmilla on mah-
dollista ottaa huomioon kuljetuksen vaikutukset ja siten määrittää 
optimaalinen käsittelyketju syntypaikkatasolla.

Analyysien avulla voidaan esimerkiksi tarkastella, kuinka kau-
kaa poltettavaa sekajätettä kannattaa tuoda, ja mitkä ovat polton 
ja kuljetuksen päästöt eri alueilta tuoduissa kuormissa. Spatiaalisia 
laskentaa on demonstroitu jätteiden energiataselaskelmissa muun 
muassa EU:n Itämeri-ohjelman Remowe-hankkeessa.

Pilottialueita tarvitaan ennen kuin digipalveluja laajennetaan. 
Vasta sen jälkeen, kun ongelmat on ratkaistu pienoismallissa, 
toimintatapa voidaan ottaa käyttöön muualla. HSY:ssä, jossa tyh-
jennetään viikoittain 120 000–130 000 jäteastiaa, pienoismallin 
pitää olla hyvin sisään ajettu.n
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