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Keskeiset termit 
 

Termi Selitys 

Investointikustannus IC 
(€/t) 

Välineistön hankinnan kustannukset, jotka lasketaan jäteastia- ICJ, 
ajoneuvo- ICA ja jätehuonekustannusten ICJH osalta niiden nykyarvon 
mukaan.  Kustannukset lasketaan tässä selvityksessä keskimäärin jokaista 
kerättyä jätetonnia kohden. 

Jätehuone 
Tila, jossa kiinteistö säilyttää jäteastioitaan ja jonne kiinteistön asukkaat 
tuovat omat jätteensä keräystä varten. 

Jätteenkäsittelykeskus 
Paikka, jonne kerätyt jätteet toimitetaan. Jätelajista riippuen käsittelykeskus 
voi olla joko kaatopaikka, kompostointi- tai lajittelulaitos. 

Keräys Astioiden tyhjentäminen ja keräyspisteiden välinen ajo keräysreitillä  

Keräys- ja siirtoajon 
kokonaisaika Tkok (h/t)  

Jätetonnin keräykseen ja siirtoajoon kulunut keskimääräinen aika, jossa on 
painotuksella otettu huomioon talvesta syntyvä ajallinen lisärasitus. 

Keräysreitti 
Jäteauton ajama reitti jätteenkeräysalueella. Keräysreittiin on merkitty sekä 
ajettu matka että pysähdyspisteet, joista jätteet kerätään. 

Operatiivinen 
kustannus OC (€/t)  

Jätteenkeräyksen ja –siirron toimintaan sekä keräysvälineiden käyttöön 
liittyvät kustannukset, jotka voidaan laskea joko aikaperusteisesti tai 
tyhjennysmaksuihin perustuen. Sisältää sekä välineistön huoltokulut Hj että 
keräyksen kustannukset Uj. 

Siirtoajo 
Jäteauton ajot keräysalueen ulkopuolella. Sisältää sekä tarvittavat päivittäiset 
tyhjällä kuormalla ajot että jätekuorman kuljetuksen kaatopaikalle. 

Siirtoreitti 

Jäteauton oletettu reitti keräysalueen ulkopuolella. Tässä tarkastelussa 
siirtoreitti pitää sisällään jäteauton liikkumisen varikolta keräysreitille, 
keräysreitiltä jätteenkäsittelykeskukseen ja päivän päätteeksi 
jätteenkäsittelykeskuksesta takaisin varikolle. 

Tyhjennysmaksu y 
(€/astia) 

Hinta, joka maksetaan jäteastian tyhjentämisestä. Tarkastelussa pyritään 
ottamaan huomioon vain tyhjennysmaksun kuljetusmaksuosuus. 
Tyhjennysmaksun perusteella voidaan laskea tyhjennysmaksuihin perustuva 
keräyksen kustannus U2. 

Työtuntikustannus W 
(€/h) 

Pitää sisällään aikaperusteisessa laskelmassa käytetyt kustannuserät, jotka 
syntyvät jätteiden keräyksestä ja siirtoajosta. Tässä selvityksessä sisältävät 
tuntikohtaiset palkkakustannukset Wpa ja polttoainekustannukset Wpo, jotka 
kerrotaan keräys- ja siirtoajoon kuluvalla kokonaisajalla Tkok. 
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1 Johdanto 

 

Jäte tarkoittaa asioita ja esineitä, joita ihmiset eivät halua enää omistaa, mutta jotka 

voivat olla vaarallisia ja kalliita hävittää (Porter 2002, 1). Jätehuollon tehtävänä on 

organisoida jätteiden asianmukainen käsittely, jotta voidaan minimoida tai 

ennaltaehkäistä jätteistä syntyvät haitat. Vaikka jätepolitiikan tavoitteena on jätteestä ja 

jätehuollosta syntyvien haitallisten vaikutusten minimoiminen (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2008/98/EY, 2), toiminnasta syntyvät kustannukset ohjaavat usein 

varsin vahvasti jätehuoltoa koskevaa päätöksentekoa. Yksi tarpeellinen ja välttämätön 

osa jätehuoltoa on jätteenkeräyksen ja jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen siirtämisen 

järjestäminen. Osoituksena toiminnan tarpeellisuudesta ovat voimassa olevat lait 

jätteiden keräyksen ja siirron järjestämisestä. Jätelaki esimerkiksi kieltää jätteiden 

hylkäämisen ja hallitsemattoman käsittelyn (Jätelaki 6§ mom. 6) sekä velvoittaa jätteen 

haltijan huolehtimaan sen kuljetuksesta asianmukaisella tavalla jätteelle osoitettuun 

paikkaan (Jätelaki 8§–9§).   

Vuoden 2009 tilastojen mukaan jokainen suomalainen tuottaa keskimäärin 480 kiloa 

yhdyskuntajätettä vuodessa (Tilastokeskus 2010a). Yhdyskuntajätteen määrällä on 

suora vaikutus jätehuoltokäytäntöihin, kuten jätteen keräämisen ja -siirron 

organisointiin. Suurin osa yhdyskuntajätteen määrän kehitystä koskevista tutkimuksista 

ennustaa tulevaisuudessa jätemäärän kasvua (Moliis, Teerioja & Ollikainen 2009, 37). 

Jätteelle on myös ominaista positiivinen tulojousto, mikä tarkoittaa, että tulotason 

noustessa jätemäärä kasvaa. Tulojousto on kuitenkin ykköstä pienempi, eli tulotason 

edelleen noustessa jätteen määrä kasvaa, mutta vähenevästi. (Porter 2002, 1.) 

Jätemäärätutkimusten ja positiivisen tulojouston perusteella voidaan tulevaisuudessa 

ennustaa entistä suurempaa kysyntää myös jätemäärästä riippuvaisille jätteenkeräykselle 

ja -siirrolle. 

Jätteenkeräyksen kysyntään vaikuttaa myös jätteiden kierrätyksen lisääntyminen, minkä 

vuoksi tarvitaan usein eri jätelajien erilliskeräystä. Jätteiden eri käsittelytavat, kuten 

kierrätys, energiahyödyntäminen ja kaatopaikkasijoitus vaativat erilaisia logistisia 

ratkaisuja, mikä monimutkaistaa keräyksen ja siirron organisointia. Tilastokeskuksen 

(2010a) jätetilastojen mukaan vuonna 2009 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin joko 
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energiana tai materiaalina ennätykselliset 54 prosenttia. Materiaalihyödyntämisen osuus 

kokonaisjätemäärästä oli 36 % ja energiakäytön osuus 18 %. Kaatopaikalle sijoitettiin 

46 % yhdyskuntajätteestä. (Tilastokeskus 2010a.) Vaikka jätteenkeräyksen kysyntä on 

kasvanut ja osittain muuttanut muotoaan, suoritetaan keräystä monin paikoin 

olosuhteissa, joita ei ole suunniteltu nykyisenlaiselle jätemäärälle ja keräystarpeelle. 

Tästä esimerkkinä ovat vanhat ja tiiviisti rakennetut kaupunkiympäristöt, joilla 

jätteenkeräys aiheuttaa ruuhkaa, melua ja muita viihtyvyyshaittoja. 

Jätteenkeräysolosuhteet, kuten jätehuoneiden koko ja sijainti, eivät vanhoilla 

asuinalueilla välttämättä täytä esimerkiksi uudisrakennusalueille asetettuja vaatimuksia, 

mikä vaikuttaa paitsi jätteenkeräyksen sujuvuuteen myös siitä syntyviin kustannuksiin. 

Monilla alueilla jätteenkeräysliikennettä lisää myös se, että hyötyjätteen keräys on 

kilpailutettu. Kilpailuttaminen johtaa siihen, että samalta alueelta hyötyjätteitä kerätään 

usein useamman kuin yhden urakoitsijan toimesta, eikä keräystä näin ollen ole 

organisoitu yhteiskunnallisesti tehokkaimmalla tavalla. 

Paitsi tarpeellista, jätteiden keräys ja siirto on myös kallista. Arvion mukaan 

jätteenkeräyksen ja -siirron kustannukset vastaavat noin 50–75 % jätehuollon 

kokonaiskustannuksista (Sonesson 2000, 115). Kustannusten lisäksi jätteidenkeräys ja -

siirto vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin negatiivisesti myös toiminnan synnyttämien 

ympäristö- ja terveyshaittojen kautta. Suurten kustannustensa vuoksi keräyksellä ja 

siirrolla on merkitys myös koko jätehuollon järjestämiseen, sitä koskevaan 

päätöksentekoon ja keräyksen tehostamiselle löytyy vahva taloudellinen kannustin. 

Kustannusten tarkastelua monimutkaistaa alueiden erilaiset väestöntiheydet, 

yhdyskuntarakenteet ja jätteen kuljetusmatkat (Tanskanen 1996, 38), minkä vuoksi 

tarvitaan kustannusten aluekohtaista tarkastelua. Kustannukset esimerkiksi 

uudisrakennusalueella voivat erota merkittävästi vanhojen asuinalueiden 

jätteenkeräyksen kustannuksista. Usein tarvitaankin varsin yksityiskohtaista tietoa 

jätteenkeräyksen ja -siirron eri vaiheista, jotta voidaan selvittää juuri tarkasteltavalle 

alueelle syntyvät kustannukset.  

Tämän työn tarkoituksena on selvittää tarkasteluun valitun tiiviin kaupunkiympäristön 

jätteenkeräyksen ja -siirron yhteiskunnalliset kustannukset. Yksityisiin kustannuksiin 

sisällytetään kaikki relevantit hintajärjestelmään kuuluvat kustannuserät lukuun 

ottamatta taloudenpitäjien maksuja valtiolle verojen muodossa. Verojen huomiotta 
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jättäminen perustuu työn yhteiskunnalliseen tarkastelunäkökulmaan, jonka mukaan 

verot ja muut vastaavat tulonsiirrot summautuvat yhteiskunnan tasolla nollaan 

(Myllymaa, Moliis, Tohka, Rantanen, Ollikainen ja Dahlbo 2008, 14).  Yksityisellä 

tasolla jätteenkeräys ja -siirto aiheuttaa kustannuksia muun muassa investointien tai 

operatiivisten kustannusten muodossa, mutta yhteiskunnan näkökulmasta haittaa 

aiheuttavat myös markkinahinnattomat tekijät, joita kutsutaan ulkoisvaikutuksiksi. 

Ulkoisvaikutuksia ilmenee silloin, kun yksi talouden toimija vaikuttaa toiminnallaan ei-

aiotusti toisen hyvinvointiin. Ulkoisvaikutuksen luonteeseen kuuluu myös, että tämä 

talouden toimija ei saa tai joudu maksamaan kompensaatiota tästä aiheuttamastaan 

hyvinvoinnin muutoksesta (Baumol & Oates 1989, 17–18). Jätteenkeräyksen ja -siirron 

tapauksessa ulkoisvaikutuksia ovat esimerkiksi keräysajosta syntyvät päästöt. 

Keräämällä jätettä jätehuollosta vastaava yritys synnyttää samalla päästöjä, joilla 

terveys- ja ympäristöhaittoja paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Päästöjä aiheuttava 

yritys ei kuitenkaan maksa haitasta kärsiville kompensaatiota päästöjen haitoista. 

Tämän työn yhteiskunnallisessa tarkastelussa kuitenkin huomioidaan tiettyjen 

ulkoisvaikutusten osalta niiden rahamääräinen suuruus, eli ulkoiskustannus. Näiden 

markkinahinnattomien ulkoisvaikutusten rahamääräistä suuruutta voidaan arvioida 

esimerkiksi erilaisten taloustieteellisten menetelmien avulla (Myllymaa ym.  2008, 16). 

Siinä missä markkinahintaisten yksityisten kustannuserien määrittämien on suhteellisen 

suoraviivaista, ulkoiskustannusten määrittäminen vaatii huomattavasti enemmän työtä. 

Ensinäkin jätteenkeräykseen ja -siirtoon liittyy useita ulkoisvaikutuksia, joita ovat 

esimerkiksi toiminnan vaikutus ilmanlaatuun, ilmastonmuutokseen, ruuhkiin, teiden 

kuntoon ja meluun (Eunomia Research and Consulting 2002, 157). Useiden eri 

ulkoisvaikutusten huomioiminen vaatisi runsaasti tapauskohtaista aineistoa ja erilaisia 

tutkimusmenetelmiä, joka tekisi kaikkien ulkoisvaikutusten huomioimisesta varsin 

työlästä ja kallista. Tämän vuoksi ulkoiskustannusten laskemiseksi pitää tarkkaan 

miettiä tarkastelun rajaus, laajuus ja käytettävissä olevan lähdeaineiston tuomat 

rajoitteen. 

Tällä pro gradu -tutkielmalla pyritään tuottamaan tietoa Helsingin Punavuoren alueen 

jätteenkeräyksen ja siirron kustannuksista, koska yksityiskohtaista tietoa kyseisen 
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alueen yhteiskunnallisista kustannuksista ei ole olemassa. 1 Tutkittavasta aiheesta 

tehdään kvantitatiivinen tutkimus, jonka lähdeaineisto perustuu erilaisiin 

kirjallisuuslähteisiin, asiantuntija-arvioihin ja alueella suoritettaviin kellotusmittauksiin. 

Työssä pyritään selvittämään mahdollisimman yksityiskohtaisesti jätteenkeräyksen ja -

siirron eri vaiheet ja identifioimaan eri kustannustekijät. Tavoitteena on selvittää yhden 

jätetonnin keräyksen ja siirron kustannukset sekajätteen, biojätteen, kartongin ja paperin 

osalta. Tarkastelu tehdään nimenomaan yhdyskuntajätteen osalta, eikä työssä näin ollen 

huomioida alueelta mahdollisesti syntyviä teollisuusjätteitä eikä myöskään muita 

kerättäviä jätelajeja, kuten metallia, lasia tai energiajätettä. Keräyksen ja siirron 

kustannukset lasketaan työssä kahdella eri laskentatavalla. Aikaperusteinen laskentatapa 

perustuu jätteenkeräyksen ja -siirron kokonaisaikaan, jonka selvittämiseksi pitää 

tarkastelualueella tehdä kellotusmittauksia keräyksen eri vaiheista. Toinen laskentatapa 

on tyhjennysmaksuperusteinen, joka pohjautuu jätehuollon hinnastojen mukaiseen 

jäteastioiden tyhjennysmaksuun. 

Seuraavaksi esitellään työn rakenne. Luvussa kaksi käydään läpi tarkastelun viitekehys 

ja määritellään huomioitavat kustannuserät. Tämä luku on työn teoreettinen pohja ja 

esittelee laskuissa käytetyt yhtälöt. Luku kolme koostuu käytettävien lähtötietojen 

esittelystä sekä tarkastelurajauksesta. Luvussa esitellään tarkasteluun valittu 

tutkimusalue, tarkasteltavien jätelajien ominaisuuksia ja muut relevantit lähtötiedot. 

Lähtötietojen läpikäymisen yhteydessä perustellaan myös työtä varten tehdyt rajaukset. 

Luvussa neljä yhdistetään teoria tapauskohtaiseen aineistoon ja määritellään 

jätteenkeräyksen ja -siirron nettokustannukset. Lopuksi luvussa viisi tehdään yhteenveto 

saaduista tuloksista, tarkastellaan työn vahvuuksia ja heikkouksia sekä esitetään aiheen 

tiimoilta syntyneitä jatkotarkastelumahdollisuuksia.

                                                
1 Tämä pro gradu-työ on osa Tekesin rahoittamaa kestävän jätehuollon liiketoimintakonsepteja tutkivaa 
SUSWASTE-hanketta, jossa tutkitaan uuden keräysteknologian kannattavuutta vertailemalla uuden 
teknologian yhteiskunnallisia kustannuksia suhteutettuna nykyisen astiankeräysjärjestelmän 
kustannuksiin. 
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2 Tarkastelun viitekehys ja kustannuserien määrittely 

 

Jotta voidaan laskea jätteenkeräyksen ja -siirron kustannukset, pitää ensin selvittää 

minkälaisia vaiheita keräys- ja siirtotyöhön kuuluu. Jätteiden keräys- ja siirtoajolla 

tarkoitetaan jäteajoneuvon päivän aikana tekemää matkaa keräys- ja siirtoreiteillä. 

Jätteiden keräys tapahtuu niiden syntypisteessä, josta jäte siirretään 

jätteenkäsittelykeskukseen. Käsittelykeskuksessa jäte voidaan kierrättää, varastoida tai 

hävittää asianmukaisesti. Tässä työssä jätteiden siirtoreittiin sisältyy ajoneuvon 

päivittäinen ajo varikolta keräysalueelle ja keräysalueelta jätteenkäsittelykeskukselle, 

jossa päivän aikana kerätty jätekuorma tyhjennetään. Lisäksi siirtoreittiin sisältyy 

päivän päätteeksi ajo käsittelykeskuksesta takaisin varikolle. Keräyksellä tarkoitetaan 

keräysalueella tapahtuvaa ajoa, joka sisältää jätehuoneiden väliset ajot ja jäteastioiden 

tyhjentämiset kuormaan. Kuvassa 1 on nähtävissä jätteenkeräyksen ja -siirron vaiheet. 

 

 

Kuva 1 Keräys- ja siirtoajon vaiheet 

 

Kuvassa 1 siirtomatka keräysalueen (2.) ja jätteenkäsittelykeskuksen (3.) välillä on 

merkitty paksummalla viivalla kuvaamaan keräysalueelta kerättyä täyttä kuormaa. Muut 
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siirtomatkat ajoneuvo ajaa tyhjällä kuormalla. Siirtoreitteihin ei sisällytetä jätteen 

jatkokuljetusta, vaan ainoastaan kuvassa 1 esitetyt ajot. 

Monivaiheisuutensa vuoksi jätteenkeräys ja -siirto aiheuttaa useita erilaisia 

kustannuksia yhteiskunnalle. Nämä kustannukset voidaan jaotella yksityisiin 

kustannuksiin PC (engl. private cost) ja ulkoiskustannuksiin EC (engl. external cost), 

jotka yhdessä muodostavat yhteiskunnalliset kustannukset SC (engl. social cost).  

Kuvassa 2 esitetään ero yhteiskunnallisten SC ja yksityisten kustannusten PC välillä ja 

eri kustannustekijöiden huomioimisen vaikutus talouden tasapainotilaan. Kuvassa 

kustannukset ovat esitetty rajakustannuksina (MSC ja MPC). 

 

 

Kuva 2 Yksityisten ja yhteiskunnallisten kustannusten ero ja yksityisen tasapainon 

aiheuttama hyvinvointitappio yhteiskunnalle (mukaillen Porter 2002, 40–41). 

 

Vaikka tässä työssä ei pyritä kuvan 2 tavoin optimoimaan hintoja, vaan ainoastaan 

tuottamaan tietoa hinnoista, kuva auttaa ymmärtämään eron yksityisten ja 

yhteiskunnallisten kustannusten välillä sekä yhteiskunnallisen tarkastelun merkityksen. 

Jos huomioidaan ainoastaan yksityiset kustannukset, olisi jätteenkeräyksestä syntyvät 

yhteiskunnalliset vaikutukset pienempiä ja laskevan kysyntäkäyrän mukaan tämä 

kannustaisi kotitalouksia tuottamaan enemmän jätettä (kuvassa määrän M0). Kun 
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otetaan huomioon jätteenkeräykseen liittyvät negatiiviset ulkoisvaikutukset, tulee 

yhteiskunnallisesti optimaaliseksi hinnaksi Popt, jolla jätteenkeräyksen kysyntä asettuu 

alhaisemmalle tasolle ja jätettä tuotetaan yksityistä ratkaisua pienempi määrä Mopt. 

Ainostaan yksityisten kustannusten huomioiminen johtaa yhteiskunnan 

hyvinvointitappioon, joka on kuvassa alueen  suuruinen. (Porter 2002, 40–41.) Tämä 

hyvinvointitappio jää tavalla tai toisella yhteiskunnan maksettavaksi. Ero 

yhteiskunnallisten ja yksityisten kustannusten välillä on ulkoiskustannusten EC 

suuruinen. 

Yhteiskunnalliset kustannukset SC voidaan esittää myös yhtälön 1 avulla, joka 

muodostuu yksityisten kustannusten PC ja ulkoiskustannusten EC summasta. 

 

(1) ECPCSC jj  

 

jossa SC = Yhteiskunnalliset kustannukset (€/t) 

 PC = Yksityiset kustannukset (€/t) 

 EC = Ulkoiskustannukset 

 j = Laskutapaa kuvaava alaindeksi, j=1 tai j=2 

 

Yksityiset kustannukset PC sisältävät hintajärjestelmään kuuluvat kustannuserät, kuten 

taloudenpitäjien välisen rahaliikenteen sekä taloudenpitäjien maksut valtiolle 

esimerkiksi verojen muodossa (Myllymaa, Dahlbo, Ollikainen, Peltola & Melanen 

2005, 16). Tässä yhteiskunnallisiin kokonaiskustannuksiin tähtäävässä laskennassa 

verot ja muut vastaavat tulonsiirrot jätetään kuitenkin huomioimatta, koska 

yhteiskunnallisella tasolla tällaiset tulonsiirrot summautuvat nollaan (Myllymaa ym. 

2008, 14).  Yhteiskunnalliset kustannukset SC kattavat yksityisten kustannusten lisäksi 

myös hintajärjestelmän ulkopuoliset kustannukset (Myllymaa ym. 2005, 90) kuten 

esimerkiksi ympäristön laadun muutoksiin liittyvät kustannukset (Myllymaa ym. 2005, 

16). Yhtälön 1 yksityiset kustannukset PC lasketaan kahdella eri laskentatavalla, joita 
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kuvaa alaindeksinä käytetty j. Ulkoiskustannusten EC laskentatapa on vakio ja j:stä 

riippumaton. Vaikka kustannukset lasketaan kahden eri laskutavan ja erilaisten 

lähdeaineistojen mukaan, pitäisi saatujen tulosten jotakuinkin vastata toisiaan 

(SC1=SC2). Laskutapaa 2 voidaan hyödyntää niiden jätelajien osalta, joista on saatavilla 

tyhjennysmaksutietoa. 

 

2.1 Yksityiset kustannukset 
 

Jätteenkeräyksen ja siirron yksityiset kustannukset PC voidaan jaotella 

investointikustannuksiin IC (engl. investment cost) ja operatiivisiin kustannuksiin OC 

(engl. operational cost). Investointikustannuksiin kuuluvat jätteenkeräysvälineiden 

kustannukset, jotka koostuvat investoinnin käyttöiän avulla lasketusta nykyarvosta. 

Operatiivisiin kustannuksiin kuuluvat keräys- ja kuljetustoimintaan liittyvät 

kustannukset, kuten polttoainekustannukset ja työntekijöiden palkkakustannukset. 

(Gomes, Matos & Carvalho 2008, 1714.) Operatiivisiin kustannuksiin kuuluvat myös 

välineistön huoltokulut ja niiden ylläpitoon liittyvät muut kustannukset. 

Tässä luvussa hyödynnetään soveltaen Tanskasen (1996, 2000) esittämiä yhtälöitä 

jätteenkeräyksen ja siirtoajon kustannuksista. Yksityiset kustannukset voidaan laskea 

kahdella eri laskentatavalla, jolloin kustannukset muodostuvat hieman erilaisista 

tekijöistä (Tanskanen 2000, 14–15). Yhtälö 2 kuvaa yksityisten kustannusten 

laskentakaavaa sen perusmuodossa. 

 

(2) jjj OCICPC  

 

jossa PC = Yksityiset kustannukset (€/t) 

 IC = Investointikustannukset (€/t) 

 OC = Operatiiviset kustannukset (€/t) 

 j = Laskentatapaa kuvaava alaindeksi, j=1 tai j=2 
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Yhtälössä 2 esitetyllä laskentatavalla 1 tarkoitetaan aikaperusteista ja laskentatavalla 2 

tyhjennysmaksuperusteista laskentaa. Laskentamenetelmät eroavat toisistaan laskutavan 

lisäksi myös käytetyn lähdeaineiston vuoksi. Laskentatapa 1 perustuu jätteenkeräykseen 

ja -siirtoon kuluneeseen kokonaisaikaa, kun taas laskentatapa 2 perustuu jätehuollon 

hinnastoiden kautta saatavaan tyhjennysmaksuun2. Aikaperusteisella laskentatavalla 1 

pitää selvittää jätteenkeräyksen ja -siirron eri vaiheisiin kuluvat ajat ja aikaan 

suhteutetut jätemäärät, joiden perusteella voidaan laskea jätetonnikohtaiset yksityiset 

kustannukset PC1. Laskentatavan 1 aikaperusteisissa laskelmissa tarvittava tarkka tietoa 

kustannustekijöistä ja jätteenkeräyksen eri vaiheista voi hankaloittaa ja monimutkaistaa 

tiedonhankintaa. Toisaalta aikaperusteinen laskenta mahdollistaa tietyllä alueella 

tapahtuvan varsin yksityiskohtaisen kustannustarkastelun. Aikaperusteisen tarkastelun 

erityispiirteisiin palataan tarkemmin operatiivisia kustannuksia käsittelevässä luvussa 

2.1.2.  

Tyhjennysmaksuperusteisen laskentatavan 2 lähdeaineistona ovat jäteastioiden 

tyhjennysmaksut ja aluekohtaiset tiedot muun muassa jätemääristä ja keräystiheydestä.  

Jätehuoltoyritykset kattavat jätehuollosta syntyvät kustannukset asiakkailta perittävien 

maksujen kautta. Tyhjennysmaksuperusteiset yksityiset kustannukset PC2 perustuvat 

alueellisiin tyhjennyshintoihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 

tyhjennysmaksuhinnasto koskee koko jätehuoltoalueen tietyntyyppisiä asuinrakennuksia 

(HSY 2011a, 8–9), vaikka sen sisällä olevilla erilaisilla asuinympäristöillä voi olla 

todellisuudessa varsin erilaiset jätteenkeräyksen ja siirron kustannukset. Lisäksi 

hinnastoissa esiintyvät hinnat sisältävät arvonlisäveron, jäteveron (HSY 2011a, 3) ja 

katteen, joita ei ole tarpeen huomioida yhteiskunnallisessa kustannustarkastelussa. 

Tyhjennysmaksuissa saattaa myös lähteestä riippuen olla eroja, jotka voivat johtua 

esimerkiksi tiettyjen jätelajien kohdalla velvoitteesta jätemaksujen ohjaavuuteen, 

valitusta kuljetusjärjestelmästä tai kilpailuttamisesta (YM 2010, 22). Tyhjennysmaksut 

saattavat sisältää erilaisia lisäpalveluita, kuten astioiden pesun ja vuokran (YM 2010, 

22) tai sillä voidaan pyrkiä kattamaan jätehuollon muita kustannuksia, kuten esimerkiksi 

hallinnollisia, kaatopaikkojen maisemointiin liittyviä tai mahdollisia tulevien 
                                                
2 Tässä työssä tyhjennysmaksulla tarkoitetaan tyhjennyksen kuljetusmaksuosuutta. Yleisesti 
tyhjennysmaksu sisältää myös jätteen käsittelyn kustannukset (Jätelaitosyhdistys 2010, 10), joita ei 
kuitenkaan työn rajauksen vuoksi huomioida tässä kustannuslaskelmassa. 
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investointien kustannuksia (Jätelaitosyhdistys 2010, 9). Myös kustannukset liittyen 

mahdolliseen siirtokuormaukseen, asiakaspalveluun, logistiikkajärjestelmän ylläpitoon, 

laskutukseen ja hallintoon voivat sisältyä tyhjennysmaksuun (Kiinteistöklubi 2007). 

Eri laskentatapojen eroihin paneudutaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa, joissa 

esitellään investointi- ja operatiivisia kustannuksia. Kuvassa 3 esitetään visuaalisesti 

yhtälössä 2 olevat yksityiset kustannukset PC. 

 

 

Kuva 3 Yksityisten kustannusten kustannustekijät 

 

Kuvan 3 mukaan yksityiseen kustannustarkasteluun sisällytetään myös 

tuotannontekijöiden valmistuksen kustannukset. Tuotannontekijöiden osalta voidaan 

kuitenkin arvioida, että kustakin tuotannontekijästä maksettu hinta pitää sisällään 

tuotteen valmistuksen yksityiset kustannukset. Panoksen hinta ei oletettavasti 

kuitenkaan heijasta valmistuksen aiheuttamia ympäristö- tai muita ulkoiskustannuksia, 

jonka vuoksi ulkoiskustannuksia käsittelevään lukuun 2.2 liitetään tiettyjen 

tuotannontekijöiden osalta niiden valmistuksen päästöjen kustannukset. 

Seuraavaksi käydään yhtälöiden avulla läpi yksityisiin kustannuksiin sisältyvät 

investointi- ja operatiivisten kustannusten kustannustekijät kummallakin laskentatavalla. 

Kustannusten esitystapana käytetään eurohintaisia kustannuksia jokaista kerättyä 

jätetonnia kohden. 
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2.1.1 Investointikustannukset 

 

Investointikustannukset sisältävät jätteenkeräykseen ja siirtoon käytetyn välineistön 

jätetonnikohtaiset kustannukset, joihin laskentatavalla 1 sisältyy jäteastioiden, 

ajoneuvon ja jätehuoneen kustannukset ja laskentatavalla 2 jäteastioiden ja jätehuoneen 

kustannukset.  Investointikustannusten laskennassa on sovellettu Tanskasen (1996, 36) 

esittämää astiakustannusten laskennan yhtälöä. Investointikustannuksia kuvaavaa 

yhtälöä 3 on tässä käytetty kaikkien investointien kustannuksen laskemiseen. Koska 

sekajätehuollon keräyksen ja siirron kustannukset muodostuvat astiakustannuksista ja 

tyhjennysmaksuista (YM 2010, 27–31), voidaan olettaa, että tyhjennysmaksuilla 

katetaan myös ajoneuvoinvestoinnin kustannukset. Tällöin ajoneuvoinvestoinnin 

kustannuksia ei erikseen lasketa osaksi tyhjennysmaksuperusteisia 

investointikustannuksia IC2. Jätehuoneen valmistuksen kustannukset oletetaan olevan 

kiinteistöjen omakustanteisia, eivätkä ne näin ollen sisälly tyhjennysmaksuun 

laskentatavalla 2, vaan ovat osa investointikustannuksia. Laskentatavan 1 kustannukset 

IC1 esitetään yhtälössä 3a ja laskentatavan 2 kustannukset IC2 yhtälössä 3b. 

 

(3a) 
JHAJi i

iii

JHAJi
i M

nanD=KIC
,,,,

1
)(

   

  

(3b) 
JHJi i

iii

JHJi
i M

nanDKIC
,,

2
)(

 

 

jossa IC1 = Investointikustannukset laskentatavalla 1 (€/t) 

IC2 = Investointikustannukset laskentatavalla 2 (€/t) 

K = Investoinnin yksikkökustannus (€/t) 

 D = Investoinnin hankintahinta (€) 

 an = Investoinnin annuiteettitekijä 
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n = Investoinnin lukumäärä (kpl/keräysalue) 

i = jäteastiaa J, ajoneuvoa A tai jätehuonetta JH kuvaava 

alaindeksi 

M J = keräysalueen jätekertymä (t/keräysalue/v) 

 M A = ajoneuvon jätteenkeräyskapasiteetti (t/ajoneuvo/v) 

 M JH = keräysalueen kaikkien jätelajien kertymä (t/keräysalue/v) 

 

Investointien yksikkökustannuksia varten lasketaan annuiteettitekijä ani, jonka avulla 

voidaan määritellä investoinnin vuosikohtaisen takaisinmaksuerän suuruus. Pulkkisen ja 

Holopaisen (2006, 112) mukaan annuiteettitekijä lasketaan yhtälön 4 avulla. 

 

(4) 
11

1
mi

mi

i r)+(
rr)+(=an    

   

jossa an = annuiteettitekijä 

 r = korkokanta desimaalimuodossa 

 m = korkojaksojen määrä 

i = jäteastiaa J, ajoneuvoa A tai jätehuonetta JH kuvaava 

alaindeksi 

 

Investointikustannusten lisäksi välineistövalinnoilla on suora ja välillinen vaikutus 

myös syntyviin operatiivisiin kustannuksiin. Esimerkiksi valittu astiatyyppi määrittää, 

millaista keräyskalustoa alueella käytetään ja astiakapasiteetilla on taas vaikutus alueen 

tyhjennystiheyteen (Tanskanen 1996, 36). Myös jätettä keräävän ajoneuvon 

kantokyvyllä ja jätehuoneen koolla on vaikutus tyhjennystiheyteen ja tätä kautta 
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syntyviin operatiivisiin kustannuksiin. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan 

operatiivisten kustannusten laskentaa. 

 

2.1.2 Operatiiviset kustannukset 

 

Operatiivisilla kustannuksilla tarkoitetaan toiminta- tai käyttökustannuksia, joita syntyy 

jätteenkeräyksestä ja siirrosta. Yhtälön 5 operatiiviset kustannukset muodostuvat 

välineistön huoltokustannuksista Hj ja keräyksen yksikkökustannuksista Uj. 

 

(5) jjj UHOC  

 

jossa OC = Operatiiviset kustannukset (€/t) 

 H = Investointien huoltokustannukset (€/t) 

 U = Keräyksen yksikkökustannus (€/t) 

 j = Laskutapaa kuvaava alaindeksi, j=1 tai j=2 

 

Huoltokustannukset lasketaan investointikustannuksissa esiintyneiden tekijöiden 

mukaan kummallekin laskentatavalle. Huoltokustannukset laskentatavalla 1 ovat 

yhtälössä 6a ja laskentatavalla 2 yhtälössä 6b. 

 

(6a) 
JHAJi i

ii

JHAJi
i M

nd
HH

,,,,
1  

 

(6b) 
JHJi i

ii

JHJi
i M

ndHH
,,

2  
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jossa H = Investoinnin huollon yksikkökustannus (€/t) 

 d = Investoinnin huolto- ja korjauskustannus (€/v) 

 n = Investoinnin lukumäärä (kpl/keräysalue) 

i = jäteastiaa J, ajoneuvoa A tai jätehuonetta JH kuvaava 

alaindeksi 

M J =Keräysalueen jätekertymä (t/keräysalue/v) 

 M A = Ajoneuvon jätteenkeräyskapasiteetti (t/ajoneuvo/v) 

 M JH = Keräysalueen kaikkien jätelajien kertymä (t/keräysalue/v) 

 

Myös keräyksen yksikkökustannus Uj voidaan laskea vaihtoehtoisesti joko 

laskentatavalla 1 (yhtälö 7a) tai laskentatavalla 2 (yhtälö 7b). 

 

(7a) WTU kok1  

 

(7b) 
J

J

M
fnyU 2  

 

jossa U1 = Keräyksen aikaperusteinen kustannus (€/t) 

 Tkok = Jätteiden keräys- ja siirtoajoon kuluva kokonaisaika (h/t) 

 W = Työtuntikustannus (€/h) 

U2 = Keräyksen tyhjennysmaksuperusteinen kustannus (€/t) 

 y = Astian tyhjennysmaksu (€/astia) 
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 nJ = Astioiden määrä (kpl/keräysalue) 

 f = Tyhjennyskerrat (krt/keräysalue/v) 

 MJ =Keräysalueen jätekertymä (t/keräysalue/v) 

 

Yhtälön 7b keräyksen tyhjennysmaksuperusteinen kustannus koostuu 

tyhjennysmaksusta y, joka on jätteenkeräyksen ja siirron suorittavan yrityksen asettama 

hinta astian tyhjennykselle. 

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi laskentatavan 1 keräyksen aikaperusteisten 

kustannusten U1 muodostuminen, jotka koostuvat yhtälön 7a mukaisesti keräyksen ja 

siirron kokonaisajasta Tkok ja työtuntikustannuksesta W. Keräyksen ja siirron 

kokonaisaika Tkok on keskimääräinen aika, mikä kuluu yhden jätetonnin keräykseen ja 

siirtoon. Soveltaen Tanskasta (2000, 14) voidaan yhtälön 8 avulla laskea keräykseen ja 

siirtoon kulunut jätetonnikohtainen kokonaisaika. Kokonaisajassa huomioidaan erikseen 

keräykseen kulunut aika, siirtoajoon kulunut aika sekä hukka-aika. 

 

(8) aikahukkasiirtoajoäyskok t)t+(t=t ker    

 

jossa tkok = keräys- ja siirtoajoon kuluva kokonaisaika (h/t) 

 tkeräys = keräykseen kuluva aika (h/t) 

 tsiirtoajo = siirtoajoon kuluva aika (h/t) 

 thukka-aika = hukka-aika (h/t) 

 

Yhtälö 8 on jaettu osiin, jotta kustannuksiin vaikuttavat tekijät voidaan käydä 

tarkemmin läpi. Yhtälöt 8.1 ja 8.2 kuvaavat keräykseen ja siirtoon kuluneen ajan 

laskentaperusteita yksityiskohtaisemmin. Tanskasen (1996, 38) mukaan hukka-aika 

thukka-aika on lakisääteisiin taukoihin ja liikenteessä ilmeneviin häiriöihin kulunut aika ja 



18 

 

vastaa noin 20 prosenttia tyhjennys- ja siirtoajasta. Hukka-ajan arvona käytetään näin 

ollen myös tässä työssä suoraan kerrointa 1,2. Seuraavaksi esitellään yhtälöt keräys- ja 

siirtoajasta. 

 

(8.1) 3 

Q
ft+t=t sata

äysker     

 

jossa tkeräys = keräykseen kuluva aika (h/t) 

t ta = astioiden tyhjentämiseen kuluva aika (h/pysähdys) 

t sa =jätehuoneiden välinen ajo (h/pysähdys) 

f = tyhjennyskerrat (krt/vuosi) 

Q = pysähdyskohtainen tuotetun jätejakeen määrä (t/v) 

 

Keräysaika tkeräys (yhtälö 8.1) sisältää astioiden tyhjentämiseen tta ja jätehuoneiden 

väliseen ajoon tsa kuluvan ajan. Astioiden tyhjentämisen aikana ajoneuvo on paikallaan 

ja kuljettajat noutavat jätteet jätehuoneista, kippaavat ne ajoneuvoon ja vievät tyhjät 

astiat takaisin huoneisiin (Tanskanen 1996, 38.) Keräysaikaan sisältyy myös 

keräysalueen sisällä tapahtuva liikkuminen, eli auton eteneminen jätehuoneiden välillä 

(Tanskanen 2000, 15). 

 

(8.2) l
)t+(t

=t puka
siirtoajo     

  

jossa tsiirtoajo = siirtoon kuluva aika (h/t) 

                                                
3  Tanskanen (2000) ilmoittaa ajat kiinteistökohtaisesti. Tässä ajat ovat pysähdyskohtaisia, johtuen 
kerätyn lähdeaineiston pysähdyskohtaisista mittauksista. Tiheässä kaupunkirakenteessa yhden 
pysähdyksen aikana saatetaan tyhjentää useamman kiinteistön astiat. 
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tka = jätteiden kuljetukseen kuluva aika (h/kuorma) 

tpu = kuorman purkuaika (h) 

l = kuorman koko (t) 

 

Siirtoajalla tsiirtoajo (yhtälö 8.2) tarkoitetaan aikaa, jonka ajoneuvo käyttää jätteiden 

kuljettamiseen keräysreitin ulkopuolella tka ja kuorman purkamiseen menevää aikaa tpu 

jätteenkäsittelykeskuksessa (Myllymaa ym. 2005, 97). Tässä selvityksellä siirtoaika 

pitää sisällään myös keräyspäivän aikaisen tyhjällä kuormalla ajon siirtoreiteillä. 

Keräykseen ja siirtoajoon kuluvaa aikaa määriteltäessä on tarpeen huomioida 

vuodenaikavaihteluiden vaikutus kokonaisaikaan tkok. Vuodenaikojen tuomat vaihtelut 

sääolosuhteissa hidastavat ja hankaloittavat jätteen keräystä ja siirtoajoa, minkä vuoksi 

talviajan keräykselle on tarpeellista määritellä jätetonnikohtainen kokonaisaika 

erikseen. Jäteajoneuvon kuljettajan mukaan talvella jätteiden keräystä hankaloittavat 

mm. liukkaat tiet, jäätyneet jätepisteiden lukot ja lumikinokset. Talviajan keräystä 

varten määritellään talviaikakerroin, joka vaikuttaa keräysaikaan tkeräys ja siirtoaikaan 

tsiirtoajo pois lukien kuitenkin vaikutus kuorman purkuaikaan tpu. Arvioidaan, että 

jätteenkerääminen ja siirtoajo hidastuvat keskimäärin kolmen talvikuukauden ajaksi 

(joulukuu, tammikuu, helmikuu). Yhtälöllä 9 lasketaan talven keräys- ja siirtoajoon 

kuluva kokonaisaika tkok talvi talviaikakertoimen x ja kesän keräysajan tkok kesä perusteella. 

 

(9) kesäkoktalvikok txt *  

 

jossa tkok talvi  = keräys- ja siirtoaika talvella (h/t) 

 x  = arvioitu talviaikakerroin 

 tkok kesä = keräys- ja siirtoaika kesällä (h/t) 
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Oletetaan, että kesäolosuhteisiin rinnastettavat olosuhteet vallitsevat 9 kuukautta, eli 75 

prosenttia vuodesta ja talviolosuhteet 3 kuukautta, eli 25 prosenttia vuodesta. 

Vuodenaikavaihtelulla painotettu kokonaisaika Tkok määräytyy yhtälön 10 mukaan. 

 

(10) talvikokkesäkokkok ttT *25,0*75,0    

 

jossa Tkok = Vuodenaikavaihtelulla painotettu kokonaisaika (h/t) 

 tkok kesä = Kesäajan keräyksen kokonaisaika (h/t) 

 tkok talvi  = Talviajan keräyksen kokonaisaika (h/t) 

 0,75 = Kesän painotuskerroin 

 0,25 = Talven painotuskerroin 

 

Jätteenkeräyksen ja siirtoajon kustannusten selvittämiseksi tarvitaan kulutetun 

kokonaisajan lisäksi tieto työtuntikustannuksesta W, johon asetetaan kuuluvaksi palkka- 

ja polttoainekustannukset. Työtuntikustannus lasketaan euromääräisesti jokaista 

työtuntia kohden yhtälön 11 mukaisesti. 

 

(11) popa W+W=W     

  

jossa W = työtuntikustannus (€/h) 

 Wpa = keräyksen ja siirron palkkakustannus (€/h) 

 Wpo = keräyksen ja siirron polttoainekustannus (€/h)  
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Palkkakustannukset Wpa lasketaan jäteauton kuljettajan keskipalkan perusteella. 

Kuljettajat kuuluvat ammattiluokituksensa mukaan ryhmään 8324 kuorma-auton ja 

erikoisajoneuvojen kuljettajiin (Tilastokeskus 2010b). Palkkakustannukset lasketaan 

kuljettajan säännöllisen työajan keskiansion mukaan, johon kuuluvat työaikaan liittyvät 

lisät ja muut erilliset lisät, sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat (Tilastokeskus 

2010c). Syntyviin palkkakustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti keräystä suorittavien 

kuljettajien lukumäärä, jolloin laskennassa kuljettajien määrä kerrotaan 

palkkakustannuksilla. 

Toinen työtuntikustannuksiin W kuuluva kustannustekijä on polttoainekulut Wpo. 

Ajoneuvon polttoainekustannusten laskemiseksi selvitetään, millaisia eri ajovaiheita 

keräysajoon liittyy ja kuinka ne vaikuttavat polttoaineenkulutukseen ja sitä kautta 

syntyviin kustannuksiin. Sonessonin (2000, 117) mukaan jäteajoneuvon 

polttoaineenkulutukseen vaikuttaa etupäässä ajetun matkan pituus, pysähdysten 

lukumäärä sekä jäteastioiden nostamiseen ja jätteen puristamiseen kulunut energia. 

Näiden seikkojen lisäksi myös keräysalueiden välisillä eroilla, kuten erilaisilla 

liikenneolosuhteilla tai tyhjennyspisteiden tiheydellä sekä kuljettajan ammattitaidolla, 

jäteauton tyypillä (Sonesson 2000, 117) ja teknisillä ominaisuuksilla on vaikutus 

ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. Pääsääntöisesti tällä hetkellä käytettävät 

jätteenkuljetusajoneuvot ovat kuorma-autoja, joiden polttoainetyyppinä on diesel 

(Tiehallinto 2005, 15). 

 

2.2 Ulkoiskustannukset 
 

Jätteenkeräyksestä ja siirrosta syntyviin yhteiskunnallisiin kustannuksiin kuuluvat 

yksityisten kustannusten lisäksi myös taloudellisen toiminnan ulkoisvaikutusten kautta 

syntyvät ulkoiskustannukset EC. Näiden kustannusten määrittelyä hankaloittaa 

ulkoisvaikutusten suuri määrä ja se, ettei ulkoiskustannuksille ole olemassa 

markkinahintaa. Nimenomaisesti jätteenkeräykseen ja -siirtoon liittyviä 

ulkoiskustannuksia onkin useita. Keräyksellä ja siirrolla on vaikutus muun muassa 

ilmanlaatuun, ilmastonmuutokseen, ruuhkiin, teiden kuntoon ja meluun (Eunomia 

Research and Consulting 2002, 157). Näiden ulkoisvaikutusten rahamääräinen arvo, eli 
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ulkoiskustannus, voidaan määrittää erilaisten taloustieteellisten menetelmien, kuten 

arvottamisen, avulla. (Myllymaa ym. 2008, 13–16). 

Ajoneuvojen päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun ilmenevät sekä paikallisella, 

alueellisella että globaalilla tasolla (Hengitysliitto 2002). Keräys- ja siirtoajo pitävät 

sisällään paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä (Eunomia Research And Consulting 2002, 

164), jonka vuoksi ajoneuvon polttoaineenkulutus on verrattain suurta. Muita 

polttoaineenkulutukseen, ja sitä kautta ajon synnyttämiin päästöihin, vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi ajoneuvotekniikka, käytetty polttoaine, kuljettajan ajotapa, 

kuorma ja ulkoiset tekijät, kuten liikenneolosuhteet, sää sekä ajettavan maaston 

mäkisyys (Motiva 2007, 11). Syntyvillä ilmansaasteilla on vaikutus sekä ympäristön 

että ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.  

Ilmastovaikutuksen ohella jätteenkeräys ja – siirto aiheuttaa myös muita 

ulkoisvaikutuksia.  Jätteenkeräyksessä käytetään pakkaavia jäteautoja, joiden on tässä 

työssä oletettu edustavan Euro 3-luokan ajoneuvoa. Tällaisen ajoneuvon omamassa on 

noin 14,5t ja kokonaismassa kuormineen noin 26t (P. Mäntynen, L&T, kirjallinen 

tiedonanto, 8.7.2010). Raskaan ajoneuvon massan vuoksi jätteenkeräys ja -siirto rasittaa 

tienpintoja sekä vaikuttaa teiden kuntoon ja huoltotiheyteen, ja näin ollen myös teiden 

ylläpidon kustannuksiin. Jätteenkeräys vaikuttaa myös alueen viihtyvyyteen, koska 

keräyksestä syntyy huomattavia melupäästöjä. Melun aiheuttaman haitan suuruutta 

voidaan Tiehallinnon (2005) mukaan arvioida melupäästön yksikköarvon perusteella. 

Tämä yksikköarvo voidaan selvittää esimerkiksi arvottamistutkimuksella kysymällä 

melun piirissä olevilta ihmisiltä heidän kokemaansa vuosittaista haitan suuruutta. 

(Tiehallinto 2005, 42.) Melupäästöjen lisäksi jätteenkeräys voi vaikuttaa alueen 

asukkaiden viihtyvyyteen muillakin tavoin, esimerkiksi mahdollisten hajuhaittojen 

kautta. Myös teiden ruuhkautumista voidaan myös pitää yhtenä jätteenkeräyksen 

ulkoisvaikutuksista. Jätettä keräävien ajoneuvojen ajotapa, joka sisältää paljon 

pysähdyksiä, on erityisen altis aiheuttamaan ruuhkia. (Eunomia Research And 

Consulting 2002, 164.) Liikenneruuhkissa autojen ajomatkat ovat varsin lyhyitä ja 

tällaisilla ajomatkoilla henkilöautojen katalysaattorit eivät toimi täydellä teholla, mistä 

johtuen ruuhkien vaikutus ilmanlaatuun on suuri (YM 2009). Syntyneen ruuhkan määrä 

vaihtelee alueiden, tietyypin ja ajankohdan mukaan (Eunomia Research And Consulting 

2002, 164). 
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Ulkoisvaikutusten määrä vaikuttaa siihen, että kaikkia ulkoiskustannuksia ei helposti 

pystytä sisällyttämään yhteiskunnallisiin kustannuslaskelmiin. Useiden 

ulkoiskustannusten huomioiminen kokonaiskustannuslaskelmissa vaatisi paljon erilaista 

aineistoa tutkimusalueelta, olisi aikaavievää sekä kallista. Koska ulkoisvaikutuksia 

syntyy keräyksen ja siirron elinkaaritarkastelun eri vaiheissa, on myös työn rajauksella 

merkitys ulkoiskustannusten tasoon ja määrään. Yksi tapa rajata työtä on huomioida 

ulkoiskustannukset tuotannontekijöiden valmistuksen sekä itse keräys- ja 

siirtotoiminnan osalta. Yhtälö 12 esittää näiden tekijöiden osalta ulkoiskustannusten 

laskentakaavan. 

 

  (12) )()( KSECTTECEC  

 

jossa EC = Ulkoiskustannus (€/t) 

 EC (TT) = Tuotannontekijöiden valmistuksen ulkoiskustannus (€/t) 

 EC (KS) = Keräys- ja siirtotoiminnan ulkoiskustannus (€/t) 

 

Tuotannontekijöiden valmistuksen ulkoiskustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi 

valmistusprosessin aikana syntyvien päästöjen kustannuksia. Kuten edellä esitettiin itse 

keräys- ja siirtotoimintaan liittyviä ulkoiskustannuksia on useita, mutta niiden kaikkien 

huomioiminen laskennassa olisi varsin hankalaa. Koska polttoaineenkulutuksen 

arvioiminen on merkittävä tekijä jätteenkeräyksen ja siirtoajon kustannuksia ja 

ympäristövaikutuksia arvioitaessa (Nguyen & Wilson 2009, 289), tarkastellaan 

seuraavaksi tarkemmin polttoainepäästöjä ulkoisvaikutuksena.  

Jätteenkeräyksestä syntyvät päästöt ovat ilmansaasteita, jotka vaikuttavat ihmisten ja 

ympäristön hyvinvointiin esimerkiksi ilmastoa lämmittämällä ja hengitysilmaa 

heikentämällä. Vapautuvat ilmansaasteet nykyisellä tasollaan aiheuttavat sydän- ja 

hengityselinsairauksia ja saattavat johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Yksittäisten 

ilmansaasteiden terveydellisiä vaikutuksia on hankala arvioida, koska ne korreloivat 

voimakkaasti toistensa kanssa, mutta ilmansaasteiden yhteisvaikutus on kuitenkin 
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ihmisten terveyttä vaarantava. (Bickel & Friedrich 2005, 75–76.) Ilmansaasteista 

ihmisille aiheutuvat vaikutukset, ja samalla niistä syntyvät kustannukset, kasvavat sen 

mukaan, mitä tiheämmin asuttua ympäristö on. Tämän vuoksi jätteenkeräys 

kaupunkialueilla aiheuttaa todennäköisemmin suuremman terveysriskin kuin 

jätteenkeräys väljemmin asutetulla alueella. (Eunomia Research and Consulting 2002, 

158.) 

Ihmisten terveyden lisäksi polttoainepäästöjen ilmansaasteet vaarantavat myös koko 

ekosysteemin toimintaa. Jätteenkeräyksestä ja -siirrosta vapautuvia polttoainepäästöjä 

ovat esimerkiksi hiilidioksidi- (CO2), typpioksidi- (NOX), hiukkas- (PM), hiilivety- 

(HC) ja hiilimonoksidipäästöt (CO). Nämä polttoainepäästöt vaikuttavat ympäristöön 

monin tavoin ja niiden vaikutusketjut ympäristössä ovat usein varsin monimutkaisia. 

Taulukkoon 1 on koottu ympäristöongelmia, joita edellä mainitut polttoainepäästöt 

edistävät (taulukon tiedot SYKE 2008a). 

 

Taulukko 1 Polttoainepäästöihin liittyvät ympäristöongelmat 

Päästö CO2 NOX HC CO PM 

Ympäristöongelma      

Ilmastonmuutos ×         

Alailmakehän otsoni   ×   ×   

Paikallinen ilmanlaadun heikkeneminen   × × × × 

Happamoituminen  ×    

 

Päästömäärältään suurin polttoainepäästö on hiilidioksidi CO2, joka kiihdyttää 

kasvihuoneilmiötä ja lämmittää ilmastoa. Liikenteen päästöt suuren 

hiilidioksidipäästömääränsä takia edistävät ilmastonmuutosta (YM 2009), joka 

voimistaa muutoksia elinympäristössä ja voi johtaa lajien ja kokonaisten 

elinympäristöjen häviämiseen (SYKE 2008a). Luonnon vuorovaikutussuhteista johtuen 

ilmastonmuutoksen laajuutta ja lopullisia vaikutuksia on hankala ennustaa. 
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Alailmakehän otsonin muodostumiseen vaikuttavat sekä typenoksidit NOX että 

hiilimonoksidi HC ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC. Näistä pakokaasupäästöjä 

ovat kaksi ensiksi mainittua. Otsoni on voimakas hapetin ja sillä on ilmakehää 

puhdistava ominaisuus, mutta sen korkeat pitoisuudet alailmakehässä ovat haitallisia 

ympäristölle. Otsonin reaktiotuotteet ovat myrkyllisiä ja sillä on useita vaikutuksia 

maapallon eläin- ja kasvilajeihin sekä ihmisiin. Hengitettynä otsoni lamauttaa 

keuhkojen toimintaa, vaurioittaa kasvien solukkoa sekä heikentää viljelyskasvien ja 

puiden kasvua. (SYKE 2008a.) 

Polttoainepäästöihin lukeutuvat typenoksidit, hiilivedyt, hiilimonoksidit ja erilaiset 

hiukkaset heikentävät paikallista ilmanlaatua yhdessä monien muiden päästöyhdisteiden 

kanssa. Ilmanlaadun heikkeneminen johtaa terveys- ja viihtyvyyshaittoihin sekä 

kasvillisuusvaurioihin. Typenoksidit NOX yhdessä muiden yhdisteiden kanssa 

aiheuttavat happamoitumista, jolla on vaikutus metsänkasvuun ja vesien pH-tasoon. 

Happamoitumisesta johtuva hapan sade myös aiheuttaa rakennetuissa ympäristöissä 

materiaalivaurioita. (SYKE 2008a.) Jäteajoneuvojen polttoaineena käytetään pääasiassa 

dieseliä, jonka CO2-päästöt ovat bensiiniin verrattuna pieniä, mutta NOX-päästöt ovat 

sitä vastoin bensiiniä suurempia.  

Yhdeksi tulevaisuuden suurimmista ilmansuojelun haasteista on kohoamassa hiukkasten 

PM aiheuttamat riskit ihmisten terveydelle. Liikenne on yksi suurimmista 

pienhiukkasten kotimaisista päästölähteistä. Tosin liikenteen johtuvien pienhiukkasten 

määrään oletetaan laskevan tulevaisuudessa johtuen eurooppalaisista 

pakokaasustandardeista. Hiukkasten vaikutukset ihmisiin ovat sekä kroonisia että 

akuutteja, eikä kaikkia niiden vaikutusketjuja ole tiedossa. (SYKE 2008b.) 

Pienhiukkasilla on erilaisia partikkelikokoja, jonka mukaan myös määräytyy niiden 

vaikutus ympäristöön. 
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2.3 Yhteiskunnalliset kustannukset yhteensä 
 

Yhteiskunnalliset kustannukset SC muodostuvat yhtälön 1 mukaisesti yksityisistä 

kustannuksista PC ja ulkoiskustannuksista EC. Yhtälöihin 13a ja 13b on koottu 

laskentatapojen 1 ja 2 avulla saadut yhteiskunnalliset kustannukset. 

 

(13a)  )()()()()(
,,,,

1 KSECTTECWTHKSC kok
JHAJi

i
JHAJi

i  

(13b)  )()()()()(
,,

2 KSECTTEC
M

fny
HKSC

JHJi J

J
i

JHJi
i  

 

Yhteiskunnalliset kustannukset muodostuvat siis erilaisista kustannustekijöistä 

laskentatavasta riippuen. Eri laskentatapojen pitäisi kuitenkin antaa suhteellisen 

samansuuntaiset tulokset jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksista. Kuvassa 4 

esitetään vielä visuaalisesti jätteenkeräyksen ja siirron yhteiskunnallisten 

kokonaiskustannusten muodostuminen. 

 

 

Kuva 4 Yhteiskunnalliset kustannustekijät 
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Kuvassa 4 yksityiset kustannukset muodostuvat tuotannontekijöiden valmistuksen 

kustannuksista, investointikustannuksista IC ja operatiivisista kustannuksista OC. 

Ulkoiskustannukset muodostuvat niin ikään tuotannontekijöiden valmistuksen 

kustannuksista EC(TT) ja keräys- ja siirtoajon ulkoiskustannuksista EC(KS). 

Yksityisessä kustannuslaskelmassa tuotannontekijöiden valmistuksen kustannuksia ei 

kuitenkaan lasketa lisätekijäksi kustannuksiin, koska investointien ja operatiivisten 

kustannusten katsotaan kattavan tuotannontekijöiden valmistuksesta syntyneet kulut. 

Sen sijaan ulkoiskustannusten osalta huomioidaan myös tuotannontekijöiden päästöjen 

kustannukset. 

 

3 Lähtötiedot ja tarkastelurajaus 

 

Työssä tehtävä tapaustarkastelu koskee Helsingin Punavuoren alueen jätteenkeräyksen 

ja -siirron kustannuksia. Tässä luvussa esitellään laskuissa käytettävät lähtötiedot ja 

työn rajaukset, joiden perusteella voidaan laskea seuraavassa luvussa 4 jätteenkeräyksen 

ja -siirron yhteiskunnalliset kustannukset Punavuoressa. Kustannuslaskuissa yhtenä 

pääasiallisena lähteenä on Helsingin seudun ympäristön (tästä eteenpäin HSY) 

jätemäärätilastot ja niihin pohjautuvat laskut. Viitattaessa näihin jätemäärä- ja 

aluetietoihin käytetään työssä termiä HSY:n tilastot. 

 

3.1 Tapaustarkastelun kuvaus 
 

Tarkasteluun valittu Punavuoren alue Helsingissä on jätehuollon näkökulmasta 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Alue on tiiviisti rakennettua vanhaa 

kaupunkiympäristöä, mikä asettaa haasteita jätehuollon suunnittelulle ja toteutukselle. 

Vanhassa kaupunginosassa ei ole aluesuunnittelun tasolla pystytty rakennusvaiheessa 

huomiomaan nykyisenlaista jätteiden määrää ja lisääntynyttä keräysvolyymia. Alueen 

tiheys hankaloittaa jätteenkeräystä tehden siitä hidasta ja ruuhkauttaen liikennettä jo 
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valmiiksi ahtailla kaduilla. Yleisesti HSY:n alueella kiinteistöjä on ohjattu hankkimaan 

niin paljon jäteastioita, että kerran viikossa tapahtuva tyhjennys on riittävä (YM 2010, 

30). Punavuoren alueella keräystiheys on kuitenkin useita kertoja viikossa (HSY:n 

tilastot), johon syynä on oletettavasti alueen ahtaat jätehuoneet. Alueen tiheyden vuoksi 

kuskit tyhjentävät yhdellä pysähdyksellä useimpien eri kiinteistöjen jätehuoneita, jotka 

saattavat sijaita varsin hankalien yhteyksien päässä jäteajoneuvon pysähdyspisteestä. 

Keräysalueella ajoneuvon liikutut matkat ovat lyhyitä, minkä vuoksi ajon aikana 

tapahtuu useita kiihdytyksiä, jarrutuksia ja pysähdyksiä, mikä taas vaikuttaa keräysajon 

polttoaineenkulutukseen. Toisaalta tiheästi asutulla alueella syntyy myös runsaasti 

jätettä alueen pinta-alaan nähden. Näin yhden jätetonnin kerääminen tapahtuu tiheästi 

asutulla alueella oletettavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi haja-asutusalueella. 

Kuvassa 5 esitetään tutkimusalueen rajat. Työssä yhtenä pääasiallisena lähteenä 

käytetään HSY:n jätemäärätilastoja, jonka tiedot on kerätty kartan osoittamalta alueelta 

Punavuoresta Helsingistä vuoden 2009 aikana. 

 

 

Kuva 5 Tutkimusalue 
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HSY:n tilastojen mukaan tutkimusalueella asuu 5095 asukasta4 3911 huoneistossa, 

jolloin jokaisessa huoneistossa on keskimäärin 1,3 asukasta. Rakennuksia alueella on 98 

ja jätehuoneita 88 kappaletta. (HSY:n tilastot.) 

 

3.2 Tarkasteltavat jätelajit 
 

Jätteenkeräyksen ja siirtoajon kustannuksia tarkastellaan Helsingin Punavuoren alueella 

neljän eri jätelajin, sekajätteen, biojätteen, kartongin ja paperin kiinteistökeräyksen 

osalta. Tarkastelussa mukana olevien jätelajien lisäksi alueelta kerätään myös 

energiajaetta tietyistä jätepisteistä ja aluekeräyksenä lasia ja metallia, mutta näiden 

jätelajien arvioidun pienten keräysmäärien vuoksi ne jätetään työn rajauksen 

ulkopuolelle. Seuraavaksi esitellään lyhyesti tarkasteltavien jätelajien ominaispiirteitä, 

jotka vaikuttavat keräyksen ja siirron kustannusten laskemiseen. 

 

3.2.1 Sekajäte 

 

Sekajäte on nimitys sellaisille jätteille, jota ei voida kierrätyksen avulla materiaali- tai 

energiahyödyntää, vaan jotka nykyisin HSY:n alueella sijoitetaan kaatopaikalle (HSY 

2010a). HSY:n lajitteluohjeiden mukaan sekajätteeseen kuuluu esimerkiksi rikkinäiset 

vaatteet, vaipat ja pölynimuripussit (HSY 2010a), mutta käytännössä sekajäte usein 

sisältää myös kierrätykseen tai energiahyödyntämiseen kelpaavia materiaaleja. 

Jätemääräarvion mukaan selvästi suurin osa kerätystä yhdyskuntajätteestä on sekajätettä 

(YM 2010, 19). Punavuoren case-alueella kerättiin sekajätettä vuonna 2009 noin 1056 

tonnia. Yhden sekajäteastian koko alueella on 660 litraa ja jätemäärän on arvioitu 

olevan 32kg/astia.5 (HSY tilastot.) 

                                                
4 Tilastot päivitetty 1.1.2010 
5 Tästä poikkeavasti esimerkiksi ympäristöministeriön raportissa käytetään sekajäteastiassa olevan jätteen 
määränä 34 kg/astia (YM 2010, 29), mutta tässä tarkastelussa päädyttiin käyttämään HSY:n antamaa 
laskennallista arvoa. 
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3.2.2 Biojäte 

 

Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä, myrkytöntä ja biologisesti hajoavaa elintarvike- ja 

puutarhajätettä (YTV 2007, 9), jota on pääkaupunkiseudulla kerätty vuodesta 1993 

(HSY 2010b). HSY:n alueen jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön pitää järjestää 

biojätteen erilliskeräys, mikäli asuinkiinteistössä on vähintään kymmenen asuntoa 

(YTV 2007, 12). 

Biojätteen erilliskeräys perustuu tarpeeseen saada eloperäinen aines mahdollisimman 

hyvin eroteltua tällä hetkellä kaatopaikalle menevästä sekajätteestä. Biojätteen 

erottaminen sekajätteestä on tärkeää, koska eloperäisen aineen hajoaminen 

hapettomassa tilassa vapauttaa metaania, joka on merkittävä kasvihuonekaasu. Metaani 

muiden kasvihuonepäästöjen tavoin lämmittää ilmakehää, mutta sen ilmastoa 

lämmittävä vaikutus on esimerkiksi hiilidioksidiin verrattuna noin 21-kertainen. 

Metaanin vapautuminen voi myös aiheuttaa kasvillisuusmuutoksia ja suurina annoksina 

räjähdysvaaran. Lisäksi metaanin vapautumisen yhteydessä purkautuu rikkiyhdisteitä, 

jotka voivat aiheuttaa hajuhaittaa. (HSY 2010c, 5.) Kaatopaikan sijaan biojätteet 

pyritään ohjaamaan kompostoitavaksi, mädätettäväksi tai energiana hyödynnettäväksi.  

Punavuoren alueella biojätettä kerätään 240 litran astioihin, joissa jätettä on 

tyhjennettäessä laskennallisen arvion mukaan 24kg. Vuoden 2009 kerätty biojätemäärä 

Punavuoren alueella oli 156 tonnia. (HSY tilastot.) 

 

3.2.3 Kartonki 

 

Keräyskartonki pitää sisällään käytöstä poistetut käyttökelpoiset kuitupakkaukset ja 

puhtaan ja kuivan keräyspahvin (YTV 2007, 9). Keräyskartongin kierrätyksellä pyritään 

kartonkiraaka-aineen uudelleenkäyttöön. Kartonkijäte kuljetetaan jätepisteestä 

lajittelukeskukseen, jossa kartongit paalataan ja kuljetetaan materiaaliksi 
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kartonkitehtaalle (Suomen Kuluttajakuitu ry). Jätehuoltomääräyksen mukaan 

kartonginkeräys pitää järjestää kiinteistöille, joissa on yli 20 asuntoa (YTV 2007, 5).  

Kartonkikeräysastian koko on tavallisimmin 600 litraa tai sitä suurempi (YM 2010, 37). 

Punavuoren tiiviissä kaupunkiympäristössä, jossa jätehuoneet ovat ahtaita, oletetaan, 

että jäteastioiden koko on 600 litraa. Laskennallisen arvion mukaan 600 litran 

jäteastiaan mahtuu 14,8 kiloa kartonkijätettä6, jota vuoden aikana tutkimusalueella 

syntyy yhteensä 64 tonnia. 

 

3.2.4 Paperi 

 

Keräyspaperilla tarkoitetaan puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista 

paperia (YTV 2007, 9). Suomessa paperin keräys kuuluu täysin tuottajan vastuulle, 

mikä tarkoittaa, että tuotteen loppukäyttäjällä on oikeus luovuttaa käytöstä poistunut 

tuote maksutta tuottajan järjestämään keräykseen.  Paperijakeen sijoittaminen 

sekajätteeseen on kiellettyä ja muihinkin keräysvälineisiin saa sijoittaa vain niihin 

kuuluvaa jätettä. (YTV 2007, 5.) Tämä tarkoittaa, että kiinteistöillä pitää olla 

mahdollisuus paperin kierrätykseen. Haja-asutusalueilla paperinkeräys voidaan järjestää 

aluekeräyksenä, mutta Punavuoren tapaisessa tiiviissä kaupunkiympäristössä 

paperijätteenkeräys on usein toteutettu jätepistekohtaisilla astioilla. Paperin kierrätys on 

Suomessa varsin tehokasta, joidenkin arvioiden mukaan kotikeräyspaperin kierrätysaste 

on jopa noin 90 % (YM 2010, 19). 

Myös paperia kerätään tyypillisimmin 600 litran tai sitä suurempiin jäteastioihin (YM 

2010, 38). Punavuoren alueella käytetyn paperikeräysastian kooksi on arvioitu 600 

litraa, jolloin yhteen astiaan mahtuu arvion mukaan noin 106 kiloa paperia7. Arvio 

alueella käytettävistä 600 litran paperinkeräysastioista perustuu oletukseen tiiviin 

kaupunkiympäristön ahtaista jätehuoneista. Toisaalta tätä painavimpien 

paperinkeräysastioiden siirtäminen voisi olla jätteenkuljettajalle ongelmallista 

                                                
6 Laskettu oletuksella, että kartongin kuutiopaino on noin 0,028t (Syyrakki 2007, 37) ja astia tyhjennetään 
sen ollessa 80% täynnä. 
7 Laskettu oletuksella, että paperin kuutiopaino on 0,2t (Syyrakki 2007, 40) ja astia tyhjennetään sen 
ollessa 80% täynnä  



32 

 

muutenkin haasteellisissa keräysolosuhteissa. Tutkimusalueella syntyy vuoden aikana 

paperijätettä laskennallisen arvion mukaan noin 662 tonnia.  

 

3.3 Kellotusaineisto 
 

Kustannuslaskuissa hyödynnettävät tiedot perustuvat kesällä 2010 Punavuoren alueella 

tehtyihin kellotusmittauksiin, eri lähteistä saatuihin jätemäärä- ja keräystietoihin sekä 

asiantuntija-arvioihin. Kesäkuussa 2010 tehdyissä kellotuksissa mitattiin sekajätettä 

keräävän jäteauton kuluttamaa aikaa keräysreitillä sekä kerättyjen astioiden määrää 

neljän päivän ajan. Mittauspäivät olivat tiistai 8.6, torstai 10.6, perjantai 11.6 ja tiistai 

15.6. Kartat päivittäisistä keräysreiteistä ovat nähtävissä liitteessä 1. Kellotukset 

suoritettiin alkukesästä ennen lomakauden alkua, jotta saadut mittaustilastot 

ilmentäisivät mahdollisimman hyvin normaalia jätteenkeräysrytmiä ja jätemäärää 

alueella.  

Ajon aikana kirjattiin ylös jäteauton lähtö- ja pysähdysaika kullakin pysähdyksellä, 

tyhjennettyjen astioiden määrä, jäteauton ajama reitti sekä kokonaisajoaika. 

Lisähuomioita tehtiin joistain poikkeuksellisista tapahtumista liikenteessä, ruuhkista, 

liikenneolosuhteisiin liittyvistä pysähdyksistä, puolityhjistä tai kukkuraisista 

jäteastioista. Tarkoituksena on, että sekajätteen keräyksestä saatuja kellotustuloksia 

pystytään käyttämään hyväksi myös muiden jätelajien kustannuksia määriteltäessä. 

Tämä määrittely tehdään lähtöarvoja muuttamalla ja tekemällä tiettyjä oletuksia 

keräyksestä. Koska jätteen siirtoajoa keräysalueelta käsittelykeskukseen ei ollut 

mahdollista seurata, on siirtoreitit arvioitu reittitietopalvelun avulla. Palveluun syötettiin 

kunkin ajon lähtö- ja päätepisteet, mistä saatiin selvitettyä siirtomatkojen optimaalinen 

ajoreitti. Nämä arvioidut siirtoreitit, niiden pituudet ja matka-ajat on nähtävissä 

liitteessä 2.  

Kellotusaineistot sisältävät tutkimukseen valittujen kortteleiden jätteenkeräyksen. 

Päivien aikana jätettä kerättiin laajemmin Helsingin kantakaupungin alueelta, joten 

tehdyt kellotukset eivät edusta koko päivän jätteenkeräystä, vaan keräystä ainoastaan 

valittujen korttelialueiden osalta. Laskemalla keskimääräisiä pysähdyskohtaisia arvoja 

muun muassa pysähdysten kestoista ja jätteen määrästä, saadaan tulokset kuitenkin 
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yleistettyä koskemaan juuri Punavuoren tutkimusalueen tyyppistä kaupunkiympäristöä. 

Kellotusaineiston tietojen lisäksi on tässä työssä hyödynnetty myös HSY:ltä saatuja 

jätemäärätietoja useamman korttelin alueelta Punavuoresta. Laskuja tarkasteltaessa on 

tarpeen pitää mielessä, että HSY:n tilastotiedot käsittävät erilaisen alueen kuin 

kellotusaineisto. HSY:n tiedot perustuvat vuoden 2009 tilastoituihin lukuihin, joista on 

tuotettu laskennassa käytettäviä lukuja. 

 

3.4 Muut lähtötiedot 
 

Tässä luvussa käydään läpi tarkastelussa kellotusaineistojen lisäksi huomioitavat muut 

lähtötiedot. Nämä lähtötiedot esitetään erikseen yksityisten kustannuslaskelmien ja 

ulkoiskustannusten osalta. Lähtötietojen esittelyn ohessa käydään läpi myös työn 

rajaukset. 

 

3.4.1 Yksityisten kustannusten lähtötiedot 

 

Yksityisten kustannusten lähtötiedot esitetään erikseen investointilaskelmien ja 

operatiivisten laskelmien osalta. Investointien lähtötiedot sisältävät eri jätelajien 

investointien hankintahinnat, lukumäärät ja käyttöiät. Operatiivisten kustannusten 

lähtötiedoissa käsitellään investointien huoltokustannukset, palkka- ja 

polttoainekustannukset sekä tyhjennysmaksujen lähtötiedot. Kustannusten 

yksikkötietoina on pyritty käyttämään verottomia hintoja, koska yhteiskunnalliseen 

tarkastelurajaukseen eivät verot sisälly. 

 

Investointilaskelmien lähtötiedot 

Investointien nykyarvon laskemiseksi pitää määritellä käytettävä korkotaso ja kunkin 

investoinnin käyttöikä. Korkokannaksi r valittiin 5 prosentin vuosittainen korko sen 

ollessa korkokanta, jota sovelletaan yleisesti Suomeen kohdistuvissa tutkimuksissa 

(Myllymaa ym. 2008, 15). Kyseistä korkokantaa käytetään jäteastioiden lisäksi myös 
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muidenkin investointien annuiteettitekijöiden määrittelyssä. 660 litran sekajäteastian 

keskimääräisenä käyttöikä on 13,5 vuotta, joka on keskiarvo HSY:n arvioimasta 12–15 

vuodesta (J. Nuutinen, HSY, henkilökohtainen tiedonanto 2010). Samaa käyttöikä 

sovelletaan näissä laskuissa koskemaan myös bio-, kartonki- ja paperijäteastioita. Muut 

jäteastiainvestointien laskennassa käytetyt tiedot, keräysalueen astiamäärät ja 

jätekertymä, ovat seka- ja biojätteen osalta peräisin HSY:n tilastoista. Kartongin ja 

paperin astiamäärät ja jätekertymät on laskettu pääkaupunkiseudun asukaskohtaisten 

jätemääräarvioiden perusteella. Paperin osalta jätemäärässä on otettu huomioon se, että 

yksinasuvat ja hyvätuloiset tuottavat keskimäärin enemmän paperijätettä kuin 

keskiverto pääkaupunkiseutulainen. Koska Punavuoren tutkimusalueella on keskimäärin 

1,3 asukasta asunnossa, paperin vuosittainen jätekertymä lasketaan yksinasuvan 

hyvätuloisen ja keskivertoisen pääkaupunkiseutulaisen tuottaman jätemäärän 

keskiarvona. 

HSY:n arvion mukaan 600–660 litran jäteastian hankintahinta on noin 100 euroa ja 240 

litran biojäteastian hinnaksi on arvioitu 25 euroa astialta (J. Nuutinen, HSY, kirjallinen 

tiedonanto 5.1.2011). Ajoneuvojen kustannustiedot perustuvat sekajätettä keräävän 

ajoneuvon tietoihin, jonka osalta kustannusarvio on 170 000 euroa ja käyttöikä 10 

vuotta (J. Nuutinen, HSY, kirjallinen tiedonanto 28.6.2010). Näitä kustannustietoja 

sovelletaan koskemaan myös muiden jätelajien ajoneuvokustannuksia. Lisäksi 

arvioitiin, että jokaista jätelajia kerää alueelta yksi ajoneuvo. Vuosittainen 

ajoneuvokohtainen jätekertymä lasketaan keskimääräisen jätekuorman koon ja 

ajoneuvon arvioidun viikoittaisen ajomäärän (5krt/vko) mukaan (J. Nuutinen, HSY, 

kirjallinen tiedonanto 9.8.2010). Keskimääräinen jätekuorman koko sekajätteelle on 9t 

(kellotusaineiston keskiarvo), biojätteelle 8t (J. Nuutinen, HSY, kirjallinen tiedonanto 

10.8.2010) ja kartongille 4,5t (YTV 2009, 188). Paperin osalta keskimääräiseksi 

jätekuorman kooksi arvioitiin 9t. Jätehuoneen rakennuskustannuksiksi on asetettu noin 

5700 €, joka on laskettu arviosta, että jätehuoneen rakennuskustannukset ovat 

arvonlisäveroineen noin 7000 €. Huoneen käyttöiäksi oletettiin 20 vuotta, jonka avulla 

pystytään laskemaan jätehuoneen vuosittainen nykyarvo. Tämä nykyarvo kerrotaan 

tutkimusalueen jätehuoneiden määrällä (HSY:n tilastot), ja saatu tulo jaetaan 

vuosittaisella kaikkien jätelajien yhteenlasketulla kokonaisjätemäärällä. 
                                                
8 Somero 2008, YTV:n 2009, 18 mukaan pakkaava jäteauto vetää 4–5t kartonkia. Käytetty jätekuorman 
koko on keskiarvo auton kapasiteetista. 
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Jätetonnikohtainen jätehuonekustannus vastaa siis jätelajista riippumatonta 

keskimääräistä yhden kerätyn jätetonnin kustannusta ja on näin ollen vakiokustannus 

kaikille jätelajeille. 

Investointikustannusten osalta huomioidaan jäteastioiden, ajoneuvon ja jätehuoneen 

nykyarvoiset kustannukset, mutta tarkastelun ulkopuolelle jätetään eräitä investointeihin 

kuuluvia lisäkustannustekijöitä. Vaikka tarkoituksena on tarkastella investointien 

kustannuksia osana kokonaiskustannuksia, on investointilaskelmista jätetty pois 

Pulkkisen ja Holopaisen (2006, 168–169) mainitsemat investointihankkeiden muut 

kustannukset, kuten käyttöönoton koulutuksen kustannukset ja hankkeen 

käynnistämiskustannukset. Tässä työssä nämä kulut ovat investointien osalta arvioitu 

varsin pieniksi kustannustekijöiksi ja jätetty sen vuoksi kustannuslaskelmissa 

huomioimatta. Investoinneista puhuttaessa on otettava huomioon myös jäännösarvo, eli 

tuotteen arvo sen jälkeen, kun kaikki tasaerät on maksettu ja tuote on periaatteessa tullut 

elinkaarensa päähän. Käytännön tasolla jäännösarvon määrittäminen voi olla hankalaa 

(Boardman, Greenberg, Vining & Weimer 2001, 132) ja arvo voidaankin olettaa 

nollaksi, jos sen ei ole etukäteen arvioitu olevan olennaisen suuri investoinnin 

hankintahintaan verrattuna (Leppiniemi 2004). Jäteastian, jätteenkuljetusajoneuvon ja 

jätehuoneen tapauksessa jäännösarvot oletetaan pieniksi ja niiden vaikutus lopullisiin 

kokonaiskustannuksiin vähäisiksi.  

 

Operatiivisten laskelmien lähtötiedot 

Yhtälön 5 mukaan operatiiviset kustannukset OC koostuvat investointien 

huoltokustannuksista H ja keräyksen yksikkökustannuksista U. Investointien 

huoltokustannukset lasketaan huomioitavien investointien jäteastioiden, ajoneuvojen ja 

jätehuoneiden osalta. Astioiden tapauksessa huomioidaan ainoastaan niiden 

pesukustannukset, koska muiden korjaukseen ja huoltoon liittyvien kustannusten 

oletetaan olevan pieniä ja harvoin ilmeneviä kustannustekijöitä. Astioiden 

pesukustannukset ovat ympäristöministeriön vuoden 2010 jätehuollon taloudellista 

merkitystä ja kustannuksia käsittelevän selvityksen mukaan suuruudeltaan noin 10 

euroa kerta (YM 2010, 31) ja pesukertojen määrä vaihtelee tarkasteltavan jätelajin 

mukaan. Sekajäteastiat pestään kaksi kertaa vuodessa (Tanskanen & Kaila 2001, 491; 
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YM 2010, 31) ja biojäteastian kolme kertaa vuodessa (YM 2010, 34). Biojätteen märän 

koostumuksen vuoksi biojäteastioissa käytetään toisinaan sisäsäkkiä, jonka tehtävänä on 

suojata astiaa likaantumiselta ja helpottaa niiden tyhjentämistä. Sisäsäkin käytön 

yleisyydestä ei kuitenkaan ole tietoa, joten sen perusteella syntyvä kustannus oletetaan 

jokaista jätetonnia kohden varsin pieneksi kustannustekijäksi9 ja jätetään näin ollen 

huomioimatta laskelmissa. Kartongin osalta jäteastian huoltokustannukset voidaan 

arvioida samoiksi kuin sekajätteen tapauksessa (YM 2010, 37) ja kartonkiastian 

pesukertojen määräksi valitaan yksi kerta vuodessa10, koska kartonki on luultavasti 

jätelajina vähemmän astioita likaava kuin esimerkiksi seka- tai biojäte. 

Paperinkeräysastioiden pesumääristä ei ole tietoa, mutta ne arvioidaan kartonkiastian 

tavoin kerran vuodessa pestäviksi. 

Ajoneuvojen huolto- ja korjauskustannukset ovat asiantuntija-arvion mukaan 5000 

euroa vuodessa. Kyseinen arvio pitää sisällään huolto-ohjelman mukaiset vuosihuollot 

sekä käytössä autoon syntyneiden ruhjeiden korjaamisen kustannukset. (J. Nuutinen, 

HSY, kirjallinen tiedonanto 28.6.2010.) Jätehuoneiden huoltokustannukset lasketaan 

ainoastaan huoneen siivouskustannusten perusteella ja niiden suuruudeksi arvioidaan 

100 euroa huonetta kohden vuodessa (Kasui Oy 2007, 8). 

Keräyksen yksikkökustannusten U laskemiseksi pitää ensin yhtälön 7a mukaisesti 

selvittää keräysaika. Keräysaikaa varten määritellään alueen keräystiheys, joka on 

laskettu Lassila & Tikanojan (tästä eteenpäin L&T) ajosuunnitelmien ja 

kellotusaineiston pysähdysosoitteiden perusteella tutkimusalueelta. Ajosuunnitelmien 

mukaan Punavuoren alueella eri kiinteistöistä kerätään jätettä 2–6 kertaa viikossa, mutta 

suurimmassa osassa kiinteistöistä jätteenkeräys tapahtuu kahtena tai kolmena päivänä 

viikossa. Kiinteistökohtaiseksi keskimääräiseksi jätteenkeräystiheydeksi 

kellotusaineiston osoitteiden perusteella saatiin 2,56 kertaa viikossa. Tämä 

kiinteistökohtainen keräystiheys yleistettiin koskemaan koko aineistoa, jolloin jokainen 

sekajäteastia tyhjennetään keskimäärin 133 kertaa vuodessa.11 

                                                
9 HSY:n vuoden 2011 hinnaston mukaan sisäsäkin verollinen hinta asennettuna on 1,30€/kpl (HSY 
2011a, 11)  
10 Astian pesun yleisyydestä ei ole tietoa, mutta ympäristöministeriön raportissa käytetään vastaavaa 
arviota yhdestä pesukerrasta vuodessa (YM 2010, 37). 
11 HSY:n Punavuoren jätemääriin perustuvien tilastojen mukaan keskimääräinen vuosittainen 
tyhjennystiheys on noin 132 kertaa vuodessa, joka vastaa ajosuunnitelmien ja kellotusaineiston avulla 
laskettua lukemaa varsin hyvin. 
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Siirtoajan laskemiseksi piirretään esimerkkikartat jäteauton siirtoreitistä (liite 2). Tähän 

tarkasteluun lisättiin työn rajauksen perusteella pelkän jätteensiirron lisäksi myös auton 

liikkuminen tyhjällä kuormalla aamuisin keräysreitille ja iltapäivisin kaatopaikalta 

takaisin varikolle. HSY:n alueella sekajäte kuljetetaan nykyisellään Ämmässuon 

kaatopaikalle Espooseen. Keräysalueen ulkopuoliset siirtoreitit piirrettiin käyttämällä 

hyväksi Google-maps reittitietopalvelua, jonne syötettiin eri reittien lähtö- ja 

päätepisteet ja joka niiden perusteella antoi optimaalisen ajoreitin, ajomatkan pituuden 

ja matka-ajan. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että jätekuljettajat 

eivät välttämättä aja eksaktisti annettujen reittien mukaan, vaan saattavat kulkea hieman 

eri reittejä esimerkiksi liikenneruuhkista tai muista olosuhdemuutoksista johtuen. 

Keskimääräinen jätetonnin keräykseen ja kuljetukseen kuluva aika tkok kesä lasketaan 

kesällä tehtyjen mittausten perusteella. Koska keräys- ja siirtoajo-olosuhteet 

hankaloituvat talven myötä, arvioitiin talviajan keräyksen mallinnusta varten 

talviaikakerroin, jonka oletetaan olevan 1,4. Tämä tarkoittaa, että talvella huonoissa 

olosuhteissa ajoneuvolla kuluu noin 1,4 kertaa enemmän aikaa jätteiden keräykseen ja 

kuljetukseen verrattuna kesäolosuhteisiin. (L. Hietanen, L&T, kirjallinen tiedonanto 

2.8.2010.) Kerrointa käytetään kokonaiskeräysaikaan ja kokonaissiirtoaikaan, mutta ei 

kuorman purkuaikaan, jonka oletettiin olevan vakio ja sääolosuhteista riippumaton.  

Koska kellotusmittauksia tehtiin alueelta ainoastaan sekajätteen osalta, joudutaan 

biojätteen, kartongin ja paperin tapauksissa soveltamaan kellotusaineistoja erilaisiin 

jätemäärätietoihin. Biojätteen keräyksen ja siirron kokonaisajan määrittämiseksi 

käydään ensin läpi HSY:ltä saadut biojätteen nouto-osoitteet, joissa ilmenee myös 

kunkin keräyspisteen astioiden määrä ja tyhjennystiheys. Näiden tietojen perusteella 

voidaan todeta, että sekajätteen ja biojätteellä on samat keräyspisteet12. Näin sekä 

keräysreittien ajoajat ja pituudet voidaan arvioida samoiksi sekajätteen keräyksen 

kanssa. Erona kuitenkin on, että biojätteessä astiamäärä ja kerätty jätemäärä ovat 

pienempiä kuin sekajätteen tapauksessa. Koska pysähdyskohtainen astiamäärä vähenee, 

myös pysähdyskohtainen ajoneuvon joutokäyntiaika pienenee. Biojäteastioiden 

keräyksen joutokäyntiaika arvioitiin keskimäärin yhden jäteastian keräykseen kuluneen 

joutoajan avulla. Keskimääräiseksi biojäteastioiden keräystiheydeksi saatiin HSY:n 
                                                
12 Kellotusosoitteet eivät muutaman nouto-osoitteen kohdalla vastanneet toisiaan johtuen kellotusalueen 
ja case-alueen hieman eroavista rajoista. Keräyspisteiden jäteastioiden määrä on puuttuvilta osilta laskettu 
keskimääräisesti. 
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tilastojen perusteella yksi kerta viikossa. Kerätyt biojätteet kuljetetaan Ämmässuolle, 

jossa toimii biojätteen kompostointilaitos (HSY 2010d), joten siirtoajomatkojen 

pituudet ja kestot ovat biojätekuljetuksessa yhtäläisiä sekajätekuljetuksen kanssa.  

Siinä missä kunta järjestää HSY:n alueen asukaskiinteistöjen seka- ja biojätteen 

keräyksen ja siirron, on kiinteistöjen tehtävä itse sopimus kuljetusyritysten kanssa 

kartongin- ja paperinkeräyksen osalta (HSY 2010e). Myös Punavuoren alueella 

kerätään kartonkia useamman yrityksen toimesta, koska kukin kiinteistö on solminut 

oman keräyssopimuksena. Tämä osaltaan monimutkaistaa jätelajin keräys- ja 

siirtoajokustannusten laskentaa, koska nykyisten todellisten kustannusten laskeminen 

vaatisi kustannusten määrittelyä jokaiselta jätettä keräävän yrityksen osalta erikseen. 

Koska työssä pyritään yhteiskunnalliseen tarkasteluun, on usean eri yrityksen puolesta 

tapahtuva jätteenkeräys saman alueen sisällä merkki talouden tehottomuudesta. Tämän 

vuoksi lasketaan kartongin ja paperin keräys- ja siirtoajokustannukset 

yhteiskunnallisesti optimaalisimmalla tavalla, eli olettaen, että alueen jätteet kerää vain 

yksi yritys. Tällöin myös kustannuslaskelmien määrittäminen helpottuu ja laskut 

voidaan osittain perustaa sekajätteenkeräyksen kellotusaineistoihin. 

Kartonginkeräyksen ja -siirron kokonaisajan määrittelyä varten tehdään erinäisiä 

oletuksia keräyskäytännöistä, koska tilanne, että vain yksi yritys keräisi kartonkijätettä 

Punavuoressa, on hypoteettinen. HSY:n tilastojen mukaan Punavuoressa yhteen 

jätehuoneeseen viedään keskimäärin 44 asunnon jätteet ja jätehuoltomääräysten 

perusteella vähintään 20 asunnon kiinteistöille on järjestettävä kartonginkeräys (YTV 

2007, 5). Tämän perusteella voidaan olettaa, että jokaisen kiinteistön jätehuoneessa on 

kartonkijäteastia. HSY:n tilastojen mukaan case-alueella on 88 jätepistettä, joista 

laskennallisen arvion mukaan13 tyhjennetään kartonkijäteastiat yhden kerran viikossa. 

Tyhjennystiheyden, kellotusaineistojen ja L&T:ltä saatujen jätepistetietojen avulla 

saadaan laskettua keskimääräinen pysähdyskohtainen kartonkijätteen astiamäärä, joksi 

muodostuu 1,7 astiaa/pysähdys. Astiamäärän on myös kartonkijätteen tapauksessa 

oletettu suoraan vaikuttavan ajoneuvon joutokäyntiaikaan. Keräysajon lisäksi pitää 

kokonaisajan määrittämiseksi laskea siirtoajon kesto myös kartonginkeräykselle. 

Oletetaan, että kartongin siirtoajoreitti kulkee varikolta keräyspisteelle, keräyspisteeltä 

                                                
13 Laskennallinen arvio on laskettu keskimääräisen kartonkikertymän mukaan suhteutettuna 
tutkimusalueen asukasmääriin 
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Keravan lajittelukeskukseen ja sieltä takaisin varikolle. Google maps – 

reittitietopalvelun avulla määritetään optimaalinen siirtoajoreitti, joka on esitetty 

liitteessä 2. 

Koska Punavuoren alue on tiivistä kaupunkiympäristöä, oletetaan, että jokaisesta 

jätehuoneesta, josta kerätään sekajätettä, kerätään myös paperia. Tällöin 

kellotusaineistojen ajoon kuluva aika pysyy sekajätteen keräykseen suhteutettuna 

vakioina, mutta paperin vähäisemmän astiamäärän vuoksi on joutokäyntiaika 

paperinkeräyksessä lyhyempi.  Joutokäyntiaika, joka kuvastaa myös astioiden nouto- ja 

kippausaikaa, voidaan laskea keskimääräisen pysähdyskohtaisen astiamäärän (2,4 

astiaa/pysähdys) avulla yhdistämällä keskimääräisiä HSY:n tilastojen jätemäärätietoja 

kellotusaineistoihin. Tässä työssä oletetaan, että paperijakeet kuljetetaan Paperinkeräys 

Oy:n lajittelulaitokseen Hakuninmaalle, joiden siirtoajoreitit on nähtävissä liitteessä 2. 

Keräyksen yksikkökustannusten laskemiseksi tarvitaan jätetonnikohtaisen kokonaisajan 

lisäksi tieto myös työtuntikustannuksesta W, joka lasketaan euroissa jokaista työtuntia 

kohden. Työtuntikustannus koostuu palkkakustannuksista Wpa ja 

polttoainekustannuksista Wpo. Palkkakustannuksia varten selvitetään kuorma-auton ja 

erikoisajoneuvojen kuljettajien (Tilastokeskuksen ammattiryhmä nro 8324) säännöllisen 

työajan keskiansiot, jotka olivat 14,17 euroa/tunti vuonna 2009 (Tilastokeskus 2010c). 

Tässä selvityksessä käytetään säännöllisen työajan keskiansiota ohjepalkkana, jonka 

mukaan lasketaan jätetonnikohtaiset palkkakustannukset Punavuoressa keräystä 

suorittavien jätekuskien osalta. Tuntikohtaisiin palkkakustannuksiin vaikuttaa palkan 

suuruuden lisäksi myös kuljettajien määrä. Sekajätettä kerää Punavuoren alueella kaksi 

jätekuskia, mutta muita jätelajeja oletetaan alueella kerättävän yhden kuljettajan voimin 

johtuen vähäisemmistä pysähdyskohtaisista astiamääristä. Esimerkiksi L&T, joka kerää 

tutkimusalueella biojätettä, kartonkia ja paperia käyttää hyötyjätteen keräykseen 

ainoastaan yhtä kuljettajaa (Petri Mäntynen, L&T, henkilökohtainen tiedonanto 

4.11.2010). 

Ajojen polttoaineenkulutus lasketaan VTT:n liikenteen päästöihin erikoistuneen 

tutkijan Kari Mäkelän Suswaste -projektia14  varten suunnittelemalla 

polttoaineenkulutusmallilla. Mallin tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 3. Mallin avulla 
                                                
14 Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteinen hanke yhdyskuntien kestävän jätehuollon tulevaisuuden 
liiketoimintamahdollisuuksista (SUSWASTE) 
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saadaan selville polttoaineenkulutusmäärä sekä keräys- että siirtoajon aikana. Koska 

keräysajon ja siirtoajon polttoaineenkulutukset lasketaan mallin avulla hieman eri 

tavoin, eroavat myös laskennassa käytetyt jätemäärät toisistaan. Keräysajo pitää 

sisällään neljän kellotuspäivän jätteenkeräyksen ja jätemäärät, joista on laskettu 

jätetonnikohtainen polttoaineenkulutus. Siirtoajon polttoaineen kulutustiedot ja 

jätteen määrä vastaavat keskimääräistä yhden päivän jätekuormaa. Oletuksena on, 

että jäteauton ajamat siirtomatkat ovat vakiot jokaiselle kellotuspäivälle. 

Summaamalla yhteen jätetonnikohtainen keräysajon polttoaineenkulutus siirtoajon 

polttoaineenkulutuksen kanssa saadaan selville keräys- ja siirtoajon 

jätetonnikohtainen polttoaineenkulutus. Kustannuslaskuissa käytettävä öljy- ja 

kaasualan keskusliiton tilastoitu vuosien 2008–2009 dieselin veroton keskihinta on 

0,56 €/l (Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2010). Tämä keskihinta on laskettu 

myyntimäärien mukaan painotetulla keskiarvolla.  

Edellä esitettyjen aikaperusteisten lähtötietojen lisäksi tarvitaan lähtötiedot myös 

keräyksen tyhjennysmaksuperusteista yksikkökustannusta U2 varten. Tyhjennysmaksu 

perustuu tyhjennyksen ostohintaa, joka on sekajätteelle 2,20 €/astia ja biojätteelle 3,60 

€/astia Punavuoren ja Eiran alueelta. Tyhjennyksen ostohinta on tyhjennystyön hinta ja 

se sisältää myös astioiden vetomatkalisän, joka pitää huomioida kustannuslaskelmissa. 

(J. Nuutinen, HSY, kirjallinen tiedonanto, 5.1.2011.) Arvion mukaan ostohinta sisältää 

myös noin 10 % katteen tyhjennyksen toimittajalta, joka lasketaan tyhjennysmaksusta 

pois. Näin tyhjennysmaksuksi saadaan sekajätteen osalta y S
 = 2,00 €/astia ja biojätteen 

osalta y B=3,30 €/astia. Koska paperille ja kartongille ei ole saatavissa eriteltyjä 

tyhjennysmaksutietoja, ei näiden jätelajien osalta voida laskea kustannuksia ollenkaan 

laskentatavalla 2. 

Työn rajauksen vuoksi lähtötiedoissa on jätetty joitain keräys- ja siirtotoiminnan 

organisointiin liittyviä kustannuksia huomioimatta. Tapaustarkastelussa ei huomioida 

esimerkiksi keräyksen ja siirron hallinnointiin, organisointiin tai asiakaspalveluun 

liittyviä palkka- tai muita kustannuksia. Myöskään vakuutusmaksuja tai veroja ei 

sisällytetä laskelmiin johtuen yhteiskunnallisesta tarkastelurajauksesta. 

 



41 

 

3.4.2 Ulkoiskustannusten lähtötiedot 

 

Koska jätteidenkeräykseen ja siirtoon liittyviä ulkoisvaikutuksia on useita, vaatisi niiden 

kaikkien huomioiminen ja yksityiskohtainen tarkastelu paljon erityyppistä 

lähdeaineistoa. Työn rajauksen ja tulosten yleistettävyyden vuoksi tässä 

yhteiskunnallisessa kustannustarkastelussa jätetään osa ulkoisvaikutuksista tarkemmin 

käsittelemättä, sisällyttäen kuitenkin ilmansaasteiden määrää lisäävät ja ilmaston 

lämpenemistä edistävät polttoainepäästöt mukaan laskelmiin. Myös tiettyjen 

tuotannontekijöiden valmistuksen päästöjen kustannukset huomioidaan tarkastelussa. 

Polttoainepäästöjen huomioiminen on tärkeää, koska jätteenkuljetusajoneuvojen 

dieselinkulutus on oletettavasti jätteenkeräyksen ja -siirron suurin aiheuttama 

ympäristörasitus (Larsen, Vrgoc, Lieberknecht & Christensen 2009, 652). 

Tuotannontekijöiden valmistuksen päästöjen kustannukset taas huomioidaan johtuen 

keräyksen ja siirron elinkaarirajauksesta. 

Kvantitatiivisesta kustannustarkastelusta poisjätettäviä ulkoisvaikutuksia ovat 

esimerkiksi teiden ylläpitoon, meluun, viihtyvyyteen ja ruuhkautumiseen liittyvät 

kustannustekijät. Ulkoiskustannukset, joita ei huomioida tarkastelussa, vaatisivat joko 

runsaasti tutkimusaineistoa tai niiden vaikutus kokonaiskustannuksiin voidaan etukäteen 

arvioida vähäisiksi. Jätteenkeräyksestä ja -siirrosta syntyvien teiden ylläpidon 

kustannukset oletetaan pieniksi, koska arvioidaan, että nimenomaisesti jätteenkeräyksen 

kuormittavuusvaikutus teille on suhteellisen vähäinen verrattuna 

kokonaisliikennemäärään. Melupäästöt taas ovat merkittävä asuinalueen väestön 

viihtyvyyteen vaikuttava tekijä, mutta niiden laajuuden tutkiminen vaatisi erikseen 

tehtävää arvottamistutkimusta, joten tämäkin ulkoisvaikutus jätetään laskennallisesta 

tarkastelusta pois. Myös muut viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät kuten keräyksen ja 

siirron aiheuttamat hajuhaitat asetetaan tarkastelun ulkopuolelle. Lähdeaineiston 

rajallisuuden vuoksi myöskään ruuhkan aiheuttamia ulkoiskustannuksia ei tässä 

yhteydessä sisällytetä kustannuslaskelmiin, vaikka niiden voidaan arvioida lisäävän 

polttoainepäästöjä muiden ajoneuvojen osalta. Sen sijaan ulkoisvaikutuksista 

huomioidaan polttoaineenkulutus, joka syntyy jätteenkuljetusajoneuvon paljon 

kiihdytyksiä ja pysähdyksiä vaativasta ajosta tutkimusalueella ja siirtoajoreiteillä. 
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Keräys- ja siirtoajosta syntyvien päästöjen lisäksi myös tuotannontekijöiden 

valmistuksesta syntyy päästöjä. Valmistuksen päästöt lasketaan astioiden ja polttoaineen 

osalta. Muiden tuotannontekijöiden, ajoneuvon ja jätehuoneen, valmistuksen päästöjen 

kustannuksia ei huomioida johtuen niiden monivaiheisista valmistusprosesseista, jotka 

hankaloittavat kustannusten määrittelyä. Lisäksi arvioidaan, että tuotannontekijöiden 

valmistuksen päästöt ovat suhteellisen vähäisiä ajoneuvon ja jätehuoneen osalta, joten 

tehdyn rajauksen ei oleteta olennaisesti vaikuttavan työn lopullisiin tuloksiin. 

Jäteajoneuvoissa käytetään polttoaineena dieselöljyä, jonka elinkaarenaikaiset päästöt 

tunnetaan suhteellisen hyvin (Nylund & Aakko-Saksa 2007, 39). Päästöjä syntyy pitkin 

dieselin tuotannon ja käytön elinkaarta, vaikkakin valmistuksen ja kuljetuksen päästöt 

on melko vähäisiä verrattuna polttoaineen käyttövaiheen päästöihin (Autoalan 

tiedotuskeskus 2011). Arvion mukaan raakaöljyn sisältämästä energiasta noin 15 % 

menee tuotantoon, jalostukseen ja jakeluun (Nylund & Aakko-Saksa 2007, 39). Tässä 

tarkastelussa huomioidaan osana ulkoiskustannuksia ajoneuvon polttoaineen 

valmistuksen päästöt, jotka sisältävät myös polttoaineen kuljetuksen päästöt. (H. 

Punkkinen, VTT, kirjallinen tiedonanto 6.2.2011.) 

Tuotannontekijöiden valmistuksen ulkoiskustannusten osalta huomioidaan polttoaineen 

lisäksi myös jäteastioiden valmistuksen päästöjenkustannukset. Ympäristökuormitus, 

joka jäteastioiden valmistuksesta syntyy, voidaan jakaa muovimateriaalin tuotannon 

päästöihin ja astioiden valmistuksen päästöihin. Jäteastiat valmistetaan ruiskuvalamalla 

tai -puristamalla ja käytettynä muovilaatuna on yleensä HDPE. (H. Punkkinen, VTT, 

kirjallinen tiedonanto 6.2.2011.) Jäteastioiden käyttöiäksi on oletettu 13,5 vuotta, joka 

on keskiarvo HSY:n arvioimasta 12–15 vuodesta (J. Nuutinen, HSY, henkilökohtainen 

tiedonanto 2010). Kyseinen käyttöikä on huomioitu päästöjen laskennassa jakamalla 

kuormitus tasaisesti astian käyttöiälle. Jäteastian valmistuksen ulkoisvaikutuksia 

laskettaessa on huomioitu ainoastaan astian muoviosien kuormitus. Muiden 

komponenttien, kuten pyörien ja saranoiden oletetaan edustavan merkityksettömän 

pientä osaa astian kokonaiskuormituksesta, eikä niitä näin ollen huomioida 

kuormittavuuslaskelmissa. Myös astian jätehuoneeseen kuljettamisen kustannukset 

oletetaan hyvin pieniksi, ja näin kustannuslaskelmien ulkopuoliseksi tekijäksi. (H. 

Punkkinen, VTT, kirjallinen tiedonanto 6.2.2011.) 
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Tässä työssä tarkasteltavia päästöjä ovat hiilidioksidi CO2 ja  CO2-ekvivalentit sekä 

typenoksidi- NOX ja pienhiukkaspäästöt PM2.5. Astioiden ja dieselin valmistuksesta 

huomioitavat päästöt ovat hiilidioksidi- CO2 ja metaanipäästöjä CH4, jotka voidaan 

esittää CO2-ekvivalentteina15. Polttoainemallista saadaan ajoneuvon päästötiedot 

hiilidioksidin, typpioksidin, hiukkaspäästöjen, hiilivedyn HC ja hiilimonoksidin CO 

osalta. HC- ja CO -päästöt jätetään kuitenkin kustannuslaskelmassa huomioimatta 

johtuen hankaluudesta löytää kyseisille päästöille kustannustietoja. Lisäksi keräys- ja 

siirtoajosta syntyneiden HC- ja CO -päästöjen määrä on suhteellisen vähäinen. 

Investointien jäännösarvojen ympäristökustannuksia ei myöskään huomioida osana 

ulkoiskustannuksia. On oletettavaa, että tuotteista syntyy ulkoisvaikutuksia niiden 

käyttöiän jälkeen, koska keräystä ja siirtoa varten hankitut investoinnit pitää 

jollaintavoin hyödyntää tai käsitellä niiden käytön jälkeen. Koska tässä tarkastelussa ei 

huomioida investointien jäännösarvon kautta mahdollisesti syntyviä tuloja, ei työn 

rajaukseen myöskään sisälly jäännösarvojen ulkoiskustannuksia. Voidaan myös 

arvioida, että jäännösarvoista syntyvät ulkoiskustannusten ovat hyvin pieniä. 

Tarkasteltavien päästöjen kustannustiedot ovat peräisin POLKU–hankkeesta16, jossa 

esiintyvät kustannukset ovat alkujaan peräisin erilaisista arvottamis- ja 

vaikutusarviointitutkimuksista. Lähdeaineistossa on pyritty ensisijaisesti käyttämään 

Suomelle määriteltyjä arvoja. Eri päästöjen kustannukset alkuperäisine lähteineen on 

esitetty taulukossa 2. (Myllymaa ym. 2008, 16.) 

 

Taulukko 2 Päästöjen yksikköhinnat 

Päästö Arvo (€/päästötonni) Lähde 

CO2 ja CO2-ekvivalentit 20 (Bickel & Friedrich 2005, 193) 

NOX 900 (Heatco 2007, S19) 

PM2.5 6 000 (Heatco 2007, 99) 

 

                                                
15 Astian valmistuksen osalta on huomioitu myös kasvihuonekaasuihin kuuluvat typpioksiduulipäästöt 
N2O. 
16 Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta (POLKU) 
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Päästöjen arvot esitetään tässä euroissa jokaista päästötonnia kohden. Kertomalla 

keräyksen ja kuljetuksen jätetonnikohtaiset polttoainepäästöt niiden yksikköhinnoilla, 

saadaan selville toiminnan ulkoiskustannukset kerättyä jätetonnia kohden. 

Ulkoiskustannuslaskuihin kuuluu myös polttoaineen ja astioiden valmistuksen päästöjen 

arvo, joka lasketaan keskimääräisesti yhtä jätelajista riippumatonta jätetonnia kohden.  

Hiilidioksidipäästöjen CO2 arvo määriteltiin rajapuhdistuskustannusten17 mukaan 

Bickelin ja Friedrichin (2005) artikkelissa. Taulukossa 2 käytetty CO2–päästön 

taloudellinen arvo pohjautuu EU:ssa tehtyyn tarkasteluun päästöjen 

rajapuhdistuskustannuksista. (Bickel & Friedrich 2005, 193.)  EU:ssa on päästökaupan 

ja päästöjen vähentämistavoitteen vuoksi tehty paljon tutkimusta hiilidioksidipäästöjen 

puhdistamisen kustannuksista (Bickel & Friedrich 2005, 193), joten saatua CO2-

kustannusarvoa voidaan pitää hyvin suuntaa-antavana. 

Typenoksidipäästöjen NOX kustannukset ovat Heatcon (2006) raportin esittämiä 

arvioita maakohtaisista keskimääräisistä arvoista. Raportin mukaan Suomessa yhden 

typenoksidipäästötonnin kustannus on 900 euroa, joka on yksi pienemmistä 

eurooppalaismaiden NOX – kustannusarvoista. Maakohtaiset erot päästöjen 

kustannuksista ovat pitkälti selitettävissä ilman kemiallisen koostumuksen kautta, koska 

typenoksidien vaikutukset ovat pääosin lähtöisin kemiallisista reaktioista muiden 

aineiden kanssa. Kustannuksiin vaikuttaa myös päästöjen vaikutukselle alttiina olevan 

väestön määrä. Typenoksideilla ei ole yksin juurikaan paikallisia vaikutuksia ja usein 

kyseisten päästöjen haitat ilmenevät kaukana päästölähteistä, pääasiassa toisissa maissa. 

Typenoksidien ja pienhiukkasten kustannuksissa on otettu huomioon terveyshaitat, 

viljelyskasvien pilaantuminen ja materiaalivauriot, joiden perusteella on pystytty 

määrittämään kustannukset kyseisille päästöille. (Heatco 2007, S18–S19.) 

Tarkasteltavien pienhiukkasten partikkelikoko on 2.5, mikä tarkoittaa, että hiukkasten 

halkaisija on alle 2,5 mikrometriä18. Tällaiset pienhiukkaset voivat kokonsa takia päätyä 

syvälle keuhkojen ääreisosiin (SYKE 2006) ja ovat näin ihmisille ja ympäristölle 

haitallisia. Hiukkaspitoisuuksien kasvu lisää ihmisillä astmakohtauksia ja 

                                                
17 Rajapuhdistuskustannuksella tarkoitetaan sitä kustannusta, joka syntyy yhden päästöyksikön 
puhdistuksesta. 
18 Heatcon raportin mukaan pienhiukkasten partikkelikokoa PM2.5 ilmenee pääasiassa liikennepäästöjä 
tarkasteltaessa ja esimerkiksi partikkelikoon PM10 hiukkaset ovat peräisin voimalaitoksista (Heatcon 
2007, S17). 
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hengitystientulehduksia sekä heikentää keuhkojen toimintakykyä (Hengitysliitto 2002).  

Pienhiukkasten päästötonnin kustannuksen arvottamisessa on huomioitu vaikutukset 

ihmisten terveyteen, satomenetykset ja materiaalivauriot (Heatco 2007, 99). 

 

4 Nettokustannusten määrittäminen 

 

Seuraavaksi hyödynnetään aiemmin esiteltyjä yhtälöitä jätteenkeräyksen ja siirron 

kustannuksista ja lasketaan kustannukset sekä seka-, bio-, kartonki- että paperijätteen 

osalta. Taulukoissa ja teksteissä käytetään yläindeksiä kuvaamaan, minkä jätelajin 

kustannukset ovat kyseessä. Käytetty yläindeksi määrittyy tarkasteltavan jätelajin 

alkukirjaimen mukaan. Tulokset esitetään ensin erikseen yksityisten ja 

ulkoiskustannusten osalta, jonka jälkeen kustannustiedot yhdistetään ja analysoidaan 

saatuja tuloksia. 

 

4.1 Yksityiset kustannukset 
 

Yksityisiin kustannuksiin kuuluvat jätteenkeräyksen ja siirron investointeihin ja itse 

keräystoimintaan sisältyvät kustannukset. Nämä yksityiset kustannukset lasketaan 

markkinahinnattomien tuotteiden verottomista hinnoista jokaista kerättyä jätetonnia 

kohden. Niiden jätelajien osalta, joista on helposti saatavilla myös 

tyhjennysmaksutietoja, lasketaan yksityiset kustannukset sekä aikaperusteisella että 

tyhjennysmaksuperusteisella laskentatavalla. Aikaperusteiset laskelmat pohjautuvat 

tutkimusalueella tehtyihin sekajätteenkeräyksen kellotusmittauksiin, joita on sovellettu 

koskemaan myös muita tarkasteltavia jätelajeja tietyin oletuksin. 

 

4.1.1 Investointikustannukset 
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Investointikustannukset ICj pitävät sisällään jätteenkeräyksen ja siirron välineistön 

jätetonnikohtaisen nykyarvon, joka on laskettu välineen verottoman ostohinnan, 

käyttöiän, korkotason ja vuosittaisen jätemäärän avulla eri jätelajeille taulukossa 3.1. 

Taulukossa esitetyt laskut perustuvat yhtälöihin 3 ja 4 ja ne ovat laskettu sekä 

aikaperusteisen (lt.1) että tyhjennysmaksuperusteisen (lt.2) laskentatavan mukaan. 

 

Taulukko 3.1 Sekajätteen S, biojätteen B, kartongin K ja paperin P keräyksen ja siirron 

investointikustannukset IC j 

      Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Investointikustannukset lt. 1 (€/t) IC1

S IC1
B IC1

K IC1
P 

Investointikustannukset lt. 2 (€/t) IC2
S IC2

B      
           
  Jäteastiainvestointi (€/t) KJ                 
  Jäteastian hankintahinta (€) DJ  100  25  100  100 
  Annuiteetti anJ  0,10  0,10  0,10  0,10 
  Keräysalueen astiamäärä (kpl) nJ  259  115  88  121 
  Keräysalueen jätekertymä (t/v) MJ   1 056   156   64   662 
   KJ  2,50  1,90  14,30  1,90 
             
  Ajoneuvoinvestointi (€/t) KA                 
  Ajoneuvon hankintahinta (€) DA  170 000  170 000  170 000  170 000 
  Annuiteetti anA  0,13  0,13  0,13  0,13 
  Ajoneuvomäärä (kpl) nA  1  1  1  1 
  Jätekertymä (t/v) MA   2335   2080   1170   2340 
   KA  9,40  10,60  18,80  9,40 
             
  Jätehuoneinvestointi (€/t) KJH                 

  
Jätehuoneen rakennuskustannus 
(€) DJH  5 691  5 691  5 691  5 691 

  Annuiteetti anJH  0,08  0,08  0,08  0,08 
  Jätehuoneiden määrä (kpl) nJH  88  88  88  88 
  Kaikkien jätelajien kertymä (t/v) MJH   1 937   1 937   1 937   1 937 
   KJH  20,70  20,70  20,70  20,70 
             
  IC1 = KJ +KA + KJH   32,70  33,20  53,90  32,00 
  IC2 = KJ + KJH     23,30   20,7019         

                                                
19 Yhtälön 3b mukaan tyhjennysmaksuperusteiset investointikustannukset sisältävät jäteastioiden ja 
jätehuoneen kustannukset, mutta biojätteen osalta tyhjennysmaksuperusteisiin investointikustannuksiin 
sisällytetään ainoastaan jätehuoneinvestoinnin kustannus. Tämä muutos johtuu siitä, että HSY:llä 
biojäteastia sisältyy tyhjennyshintaan (HSY 2011a, 11). Tällä toimenpiteellä halutaan mahdollisesti 
kannustaa kiinteistöjä biojätteiden kierrätykseen. 
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Yhtälön 3a mukaisesti investointikustannukset IC1 laskentatavalla 1 sisältävät jäteastian, 

ajoneuvon ja jätehuoneen jätetonnikohtaiset yhteenlasketut kustannukset. Nämä 

laskentatavan 1 aikaperusteiset kustannukset on mahdollista laskea kaikkien jätelajien 

osalta. Tyhjennysmaksuperusteiset investointikustannukset IC2 lasketaan yhtälön 3b 

avulla seka- ja biojätteelle.  

 

4.1.2 Operatiiviset kustannukset 

 

Operatiivisissa kustannuksissa otetaan huomioon jätteen keräys- ja siirtovälineiden 

käyttöön liittyvät kustannukset. Kustannuksiin sisältyy sekä investointien 

huoltokustannukset että keräys- ja siirtotoiminnasta syntyvät kustannukset. Seuraavaksi 

esiteltävät operatiiviset kustannukset on laskettu yhtälöiden 6–11 perusteella. 

Ensimmäisenä tarkastellaan investointien huoltokustannusten jätetonnikohtaisia 

kustannuksia neljän tarkasteltavan jätelajien osalta taulukossa 3.2. 
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Taulukko 3.2 Sekajätteen S, biojätteen B, kartongin K ja paperin P keräyksen ja siirron 

investointien huoltokustannukset H j 

      Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Investointien huoltokustannus lt. 1 (€/t) H1

S H1
B H1

K H1
P 

Investointien huoltokustannus lt. 2 (€/t) H2
S H2

B    
       
  Jäteastian huoltokustannus (€/t) HJ         

  
Huolto- ja korjauskustannus 
(€/astia/v) dJ 20 30 10 10 

  Keräysalueen astiamäärä (kpl) nJ 259 115 88 121 
  Keräysalueen jätekertymä (t/v) MJ 1 056 156 64 662 
   HJ 4,90 22,20 13,80 1,80 
        
  Ajoneuvon huoltokustannus (€/t) HA     

  
Huolto- ja korjauskustannus 
(€/ajoneuvo/v) dA 5 000 5 000 5 000 5 000 

  Ajoneuvomäärä (kpl) nA 1 1 1 1 
  Jätekertymä (t/v) MA 2 335 2 080 1 170 2 340 
   HA 2,10 2,40 4,30 2,10 
        
  Jätehuoneen huoltokustannus (€/t) HJH     

  
Huolto- ja korjauskustannus 
(€/jätehuone/v) dJH 100 100 100 100 

  Keräysalueen jätehuonemäärä (kpl) nJH 88 88 88 88 
  Kaikkien jätelajien kertymä (t/v) MJH 1 937 1 937 1 937 1 937 
   HJH 4,50 4,50 4,50 4,50 
        
  H1 = HJ + HA + HJH  11,60 29,10 22,60 8,50 
  H2 = HJ + HJH   9,50 4,50   
 

Taulukon 3.2 tietojen perusteella saadaan selville investointien huoltokustannukset Hj, 

jotka bio- ja sekajätteen osalta lasketaan sekä laskentatavalla 1 että laskentatavalla 2. 

Kartongin ja paperin keräyksen ja siirron investointien huoltokustannukset (H1
K ja H1

P) 

lasketaan ainoastaan aikaperusteisella laskentatavalla 1. Tuloksista huomataan, että 

jätelajista riippuen jätetonnikohtaisissa huoltokustannuksissa on paljon eroja. 

Suurimpana syynä tähän on jätelajeihin liittyvät erikoispiirteet kuten jätteen koostumus 

ja tiheys, jotka vaikuttavat kerättyihin jätemääriin ja tätä kautta syntyviin 

jätetonnikohtaisiin kustannuksiin. 

Seuraavaksi siirrytään käsittelemään keräyksen yksikkökustannuksia Uj, jotka myös 

lasketaan sekä aikaperusteisella laskentatavalla 1 että tyhjennysmaksuperusteisella 
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laskentatavalla 2. Ensiksi lasketaan kustannukset kellotusaineistoihin perustuvien 

aikaperusteisten laskelmien mukaan. Keräyskustannusten laskemiseksi tarkastellaan 

jätteiden keräykseen ja siirtoon kulunutta aikaa tkok, joka lasketaan kellotusaineiston 

keskimääräisistä pysähdyskohtaisista arvoista. Pysähdyskohtaisia arvoja käytetään, 

koska kellotustilastojen perusteella ei ole mahdollista suoraan arvioida, muuta kuin 

keskimääräisesti kuinka monta jätehuonetta yhdellä pysähdyksellä tyhjennettiin ja 

kauanko jätehuoneen astioiden tyhjentämiseen kului aikaa. Punavuoren tapaisessa 

tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä yhdellä pysähdyksellä tyhjennetään useiden 

jätehuoneiden astiat. Yhtälön 10 avulla voidaan laskea keräys- ja siirtoajon 

vuodenaikavaihtelut huomioiva kokonaisaika Tkok, joka sekajätteen lisäksi esitetään 

myös muiden tarkasteltavien jätelajien osalta taulukossa 3.3. 

 

Taulukko 3.3 Tarkasteltavien jätelajien keräykseen ja siirtoon kulunut kokonaisaika Tkok  (h/t) 

    Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Vuodenaikavaihtelulla painotettu 
kokonaisaika (h/t) Tkok   Tkok

S Tkok
B Tkok

K Tkok
P 

        
Keräystyön kokonaisaika kesällä (h/t) tkok kesä  1,11 1,54 2,69 0,46 
Keräystyön kokonaisaika talvella (h/t) tkok talvi  1,54 2,14 3,74 0,63 
Kesäajan osuus vuodesta  0,75      
Talviajan osuus vuodesta   0,25         
    1,22 1,69 2,95 0,50 
   Tkok   1:13:04 1:41:15 2:56:52 0:30:17 
 

Taulukon 3.3 sekajätteenkeräykseen ja -siirtoon kulunut aika saadaan selville 

hyödyntämällä suoraan kellotustilastoja. Sen sijaa biojätteen, kartongin ja paperin 

keräyksessä oli tarpeen tehdä muutamia oletuksia, jotta kellotustilastoja voitiin 

hyödyntää myös näistä jätelajeja koskevassa tarkastelussa. Nämä oletukset ja rajaukset 

esitettiin aiemmin lähtötietoja käsittelevässä luvussa 3.4. 

Eri jätejakeiden keräys- ja siirtoajoaikoja taulukossa 3.3 tarkasteltaessa huomataan, että 

tulokset vaihtelevat suuresti jätelajista riippuen. Yhden jätetonnin keräykseen ja siirtoon 

kulunut aika on vahvasti riippuvainen jätteen koostumuksesta. Kartonki on esimerkiksi 

hyvin kevyt jätelaji ja tässä työssä käytetyn laskennallisen arvion mukaan yhteen 
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jäteastiaan mahtuu kartonkijätettä noin 15 kiloa, joten yhden jätetonnin keräämiseksi 

täytyy tyhjentää noin 67 astiaa. Paperi on koostumukseltaan hyvin erilainen jätelaji 

kartonkiin verrattuna ja yhdessä jäteastiassa on laskennallisen arvion mukaan noin 106 

kiloa paperijätettä. Tämä tarkoittaa, että yhden paperijätetonnin keräämiseksi täytyy 

tyhjentää noin 9 astiaa. Biojätteen keräykseen kuluneeseen aikaan ei vaikuta 

suoranaisesti jätteen koostumus, vaan jäteastioiden pienet koot, jonka vuoksi yhteen 

jäteastiaan mahtuu jätettä noin 24 kiloa (HSY:n tilastot). Toisaalta juuri biojätteen 

koostumuksen vuoksi jäte pitää kerätä pienissä jäteastioissa, jottei se pääsisi 

aiheuttamaan haju-, terveys- tai ympäristöhaittoja. Sekajätteen keräystiheyttä taas 

määrittää pääasiassa runsas syntyvän jätteen määrä. 

Kokonaisajan selvittämisen jälkeen siirrytään tarkastelemaan työtuntikustannusta W, 

joka lasketaan taulukossa 3.4 palkkakustannusten Wpa ja polttoainekustannusten Wpo 

summana. 

 

Taulukko 3.4 Työtuntikustannukset W sekajätteen S, biojätteen B, kartongin K ja paperin 
P keräyksen ja siirron osalta 

  Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Työtuntikustannus (€/h) W S W B W K W P 
  

     
  

  Palkkakustannus (€/h) Wpa         
  Palkka (€/h) 14,20 14,20 14,20 14,20 
  Jätekuskien määrä (kpl) 2 1 1 1 
  

 
Wpa 28,30 14,20 14,20 14,20 

  
        Polttoainekustannus (€/h) Wpo 

    
  

Keräysajon jätetonnikohtainen 
polttoaineenkulutus (l/t) 3,07 4,52 5,38 0,64 

  
Siirtoajon jätetonnikohtainen 
polttoaineenkulutus (l/t) 2,98 3,34 5,01 1,663 

  Yhteensä (l/t) 
 

6,05 7,87 10,38 2,30 
  

        Polttoaineenkulutus (l/h) 4,97 4,66 3,52 4,55 
  Polttoaineen hinta (€/l) 0,56 0,56 0,56 0,56 
  

 
Wpo 2,80 2,60 2,00 2,60 

  
        W = Wpa + Wpo 31,10 16,80 16,20 16,70 
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Yhtälön 7a avulla voidaan laskea keräyksen aikaperusteinen kustannus U1, joka 

muodostuu jätteenkeräykseen ja siirtoon kuluneesta kokonaisajasta Tkok ja 

työtuntikustannuksesta W. Keräyksen aikaperusteinen kustannus U1 lasketaan jokaiselle 

tarkasteltavalle jätelajille taulukossa 3.5. Kyseisessä taulukossa lasketaan myös yhtälön 

5 avulla aikaperusteiset operatiiviset kustannukset OC1, jotka muodostuvat investointien 

huoltokustannuksista H1 ja keräyksen aikaperusteisista kustannuksista U1. 

 

Taulukko 3.5 Sekajätteen S, biojätteen B, kartongin K ja paperin P keräyksen ja siirron 

operatiivinen kustannus OC1 

  Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Aikaperusteinen operatiivinen kustannus (€/t) OC 1 

S OC 1 
B OC 1 

K OC 1 
P 

  
     

  
  Investointien huoltokustannus (€/t) H1 11,60 29,10 22,60 8,50 
  

      
  

Keräyksen aikaperusteinen kustannus 
(€/t) U1 

      Kokonaisaika (h/t) Tkok 1,22 1,69 2,95 0,50 
  Työtuntikustannus (€/h) W 31,10 16,80 16,20 16,70 
  

 
U1 37,90 28,30 47,60 8,40 

  
        OC1 = H1 + U1   49,50 57,50 70,20 16,90 

 

Kun on selvitetty aikaperusteiset operatiiviset kustannukset OC1, voidaan siirtyä 

tyhjennysmaksuperusteisten operatiivisten kustannusten OC2, tarkasteluun. Myös 

tyhjennysmaksuperusteiset operatiiviset kustannukset muodostuvat investointien 

huoltokustannuksista H ja keräyksen yksikkökustannuksesta U. Koska 

tyhjennysmaksutietoja ei ole saatavilla muuta kuin tiettyjen jätelajien osalta, lasketaan 

tyhjennysmaksuperusteiset kustannukset ainoastaan seka- ja biojätteelle. Koska 

keräyskartongin eri yrityksiltä tiedustellut tyhjennysmaksut vaihtelevat suuresti (YM 

2010, 37) ja sisältävät myös käsittelyn kustannuksia, lasketaan kartongin osalta 

keräyksen ja siirron kustannukset ainoastaan aikaperusteisella laskentatavalla 1. 

Paperijätteen kerääminen ja siirtäminen on taas kokonaan tuottajavastuun alaista 

toimintaa (YM 2010, 15), joten jätelajin tyhjennysmaksutietoja ei ole saatavilla. 

Tyhjennysmaksuperusteiset operatiiviset kustannukset esitetään taulukossa 3.6.  
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Taulukko 3.6 Tyhjennysmaksuperusteiset operatiiviset kustannukset OC2 

  Sekajäte Biojäte 
Tyhjennysmaksuperusteinen operatiivinen kustannus (€/t) OC 2 

S OC 2 
B 

  
      Investointien huoltokustannus (€/t) H2 9,40 4,50 

  
      Keräyksen tyhjennysmaksuperusteinen kustannus (€/t) U2 

    Tyhjennysmaksu (€/tyhjennys) y 2 3,30 
  Jäteastioiden määrä (kpl) nJ 259 115 
  Tyhjennystiheys (krt/v) f 133 52 
  Jätekertymä (t/v) MJ 1056 156 
  

 
U2 65,40 125,80 

  
      OC2 = H2 + U2 74,90 130,30 

 

Vertaamalla taulukon 3.6 tyhjennysmaksuperusteisia operatiivisia kustannuksia OC2 

taulukon 3.5 aikaperusteisiin kustannuksiin, huomataan, että tyhjennysmaksuun 

perustuvilla lähtötiedoilla syntyvät kustannukset ovat suurempia. Tämä ero osoittaa, että 

erilaisia lähtötietoja ja laskutapoja käyttämällä saadaan erilaisia tuloksia. Erot tuloksissa 

saattavat johtua monista seikoista. Kaiken kaikkiaan tyhjennysmaksujen perusteella ei 

ole mahdollista saada yhtä täsmällistä tietoa valitun alueen keräyksen ja siirron 

kustannuksista, koska tyhjennysmaksut ovat yrityksen asettamia hintoja, eivätkä näin 

ollen kuvasta suoranaisesti pelkästään keräyksen ja siirron kustannuksia. 

 

4.2 Ulkoiskustannukset 
 

Jätteenkeräyksen ja kuljetuksen aiheuttamia ulkoisvaikutuksia tarkastellaan ajoneuvon 

polttoaineenkulutuksen ja tuotannontekijöiden valmistuksen päästöjen kautta yhtälön 12 

mukaisesti. Työtä varten kehitetyllä polttoainemallilla on mahdollista paitsi saada tietoa 

ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta, myös selvittää polttoainepäästöjen määrä tiettyjen 

päästöyksiköiden osalta. Työn rajauksen mukaisesti polttoainepäästöistä huomioidaan 

CO2, NOX ja PM2.5 -päästöt. Tuotannontekijöiden valmistuksen osalta huomioidaan 

astioiden ja dieselin valmistuksen CO2, CH4 ja astian osalta myös N2O -päästöt (H. 

Punkkinen, VTT, henkilökohtainen tiedonanto 06.02.2011). Kyseiset 
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kasvihuonekaasupäästöt voidaan ilmoittaa CO2 ja CO2 -ekvivalenttipäästöinä. Eri 

jätelajien keräys- ja siirtoajojen sekä jätetonnikohtaiset astioiden ja dieselin 

valmistuksen päästöt on koottu yhteen taulukossa 3.7. 

 

Taulukko 3.7 Jätteenkeräys- ja siirtoajon päästöt jätetonnia kohden (g/t) 

Keräys- ja siirtoajon 
päästöt (g/t) Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
      
  Päästöt (g/t) Päästöt (g/t) Päästöt (g/t) Päästöt (g/t) 
Keräysajo     
CO2 8175 11 975 14 307 1690 
NOX 154 215 171 21 
PM2.5 1,2 1,8 2,8 0,3 
Siirtoajo     
CO2 7923 8894 13 315 4422 
NOX 46 51 79 28 
PM2.5 0,8 0,9 1,5 0,6 
Astian valmistus     
CO2 ja CO2 -ekvivalentit 1860 1860 1860 1860 
Dieselin valmistus     
CO2 ja CO2 -ekvivalentit 2536 2536 2536 2536 
Yhteensä     
CO2 ja CO2 -ekvivalentit 20 494 25 265 32 018 10 508 
NOX 200 266 250 50 
PM2.5 2 2,6 4,3 1 
 

Jätetonnikohtaisista päästöistä huomataan, että hiilidioksidi- ja 

hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä vapautuu tarkasteltavista päästöyksiköistä eniten 

jätteenkeräyksen ja siirron elinkaaren aikana. Keräys- ja siirtoajojen päästöt on laskettu 

syöttämällä polttoaineenkulutusmalliin tarvittavat ajotiedot ja näin saatu selville 

jätelajispesifit päästöt. Astian ja dieselin valmistuksen päästöt on laskettu keskimäärin 

jokaista jätelajia kohden, jonka vuoksi päästömäärät ovat vakiot jätelajista riippumatta. 

Astian valmistuksen osalta ei myöskään ole erikseen huomioitu biojäteastian pienempää 

kokoa, vaan saadut astian valmistuksen päästöt on laskettu 600 litran astialle. 

Kertomalla jätetonnikohtaiset päästömäärät jo aiemmin taulukossa 2 esitetyillä 

päästöjen yksikköhinnoilla, saadaan selville jätteenkeräyksen ja siirron 

ulkoiskustannukset, jotka on koottu yhteen taulukossa 3.8. 
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Taulukko 3.8 Jätteenkeräyksen ja siirron ulkoiskustannukset EC 

    Sekajäte Biojäte Kartonki Paperi 
Ulkoiskustannukset (€/t) 

 
EC S EC B EC K EC P 

  
    

  
CO2 ja CO2-ekvivalentit EC(CO2) 0,41 0,51 0,64 0,21 
NOX EC(NOX) 0,18 0,24 0,22 0,04 
PM2.5 EC(PM2.5) 0,01 0,02 0,03 0,01 
  

     EC = EC(CO2) + EC(NOX) + EC(PM2.5) 0,60 0,80 0,90 0,30 
 

Taulukosta 3.8 huomataan, että jätetonnikohtaiset ulkoiskustannukset ovat pienimpiä 

paperilla, jonka keräys jätelajin koostumuksen vuoksi on varsin tehokasta.  Kartongin 

keräyksen ja siirron ulkoiskustannukset ovat taas suurimmat ja kolminkertaiset 

verrattuna paperinkeräykseen.  

 

4.3 Kustannukset yhteensä 
 

Taulukkoon 4 on koottu jätteenkeräyksen ja -siirron yhteiskunnalliset kustannukset 

jokaisen tarkasteltavan jätelajin osalta erikseen ja keskimäärin yhtä kerättyä jätetonnia 

kohden. Keskimääräiset yhteiskunnalliset kustannukset SC1
KA lasketaan jätelajien 

aikaperusteisten kustannustietojen perusteella.
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Taulukko 4 Jätteenkeräyksen ja siirron yhteiskunnalliset kustannukset SCj 

  Sekajäte Biojäte 
Kartonk
i Paperi 

Jätelajit 
keskimääri
n 

Yhteiskunnalliset kustannukset lt.1 
(€/t) SC1 

S SC1 
B SC1 

K SC1 
P SC1 

KA 
Yhteiskunnalliset kustannukset lt.2 
(€/t) SC2 

S SC2 
B 

  
  

  
      

  

  
Yksityiset kustannukset lt. 1 
(€/t) PC1           

  Investointikustannukset (€/t) 32,70 33,20 53,90 32,00 33,20 
  Operatiiviset kustannukset (€/t) 49,50 57,50 70,20 16,90 39,70 
  

 
PC1 82,20 90,70 124,10 49,00 72,90 

  
      

  

  
Yksityiset kustannukset lt. 2 
(€/t) PC2           

  
Investointikustannukset lt. 2 
(€/t) IC2 23,30 20,70 

  
  

  
Operatiiviset kustannukset lt. 2 
(€/t) OC2 74,90 130,30       

  
 

PC2 98,20 151,00 
  

  
  

      
  

  Ulkoiskustannukset (€/t) EC 0,60 0,80 0,90 0,30 0,50 
  

      
  

  SC1 = PC1 + EC 82,80 91,50 125,00 49,30 73,40 
  SC2 = PC2 + EC   98,80 151,80       

 

Keskimääräiseksi jätetonnin keräyksen ja siirron yhteiskunnalliseksi kustannukseksi 

saadaan 73,40 euroa jokaista jätetonnia kohden. Kuten taulukosta 4 havaitaan, kaikkia 

tarkasteltavia jätelajeja yhdistää se, että jätetonnikohtaisista kustannuksista 

ulkoiskustannusten osuus on varsin pieni. Ulkoiskustannusten vähäisyys suhteessa 

yksityisiin kustannuksiin on havaittavissa myös kuvissa 6.1 ja 6.2, jotka esittävät 

keräyksen ja siirron jätetonnikohtaisia kustannuksia eri jätelajien osalta erikseen ja 

keksimäärin. Kuva 6.1 esittää aikaperusteisten kustannuslaskelmien tuloksia ja kuva 6.2 

tyhjennysmaksuperusteisten. 
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Kuva 6.1 Jätteenkeräyksen ja siirron yhteiskunnalliset aikaperusteiset kustannukset 

neljän eri jätelajin osalta 
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Kuva 6.2 Jätteenkeräyksen ja siirron yhteiskunnalliset tyhjennysmaksuperusteiset 

kustannukset kahden eri jätelajin osalta 

 

Kuvista 6.1 ja 6.2 huomataan, että kustannukset ovat varsin jätelajikohtaisia. Siinä 

missä paperin keräyksen ja siirron jätetonnikohtaiset kustannukset ovat suhteellisen 

pieniä  (SC1
P= 49,30 €), kartonkijätteen kustannukset ovat yli kaksi kertaa suuremmat. 

Jätetonnikohtaiset investointikustannukset ovat seka-, bio- ja paperijätteen osalta lähes 

vakiot, mutta kartonkijätteen investointikustannukset ovat muihin jätelajeihin verrattuna 

suuret. Syynä tähän on olettavasti kartonkijätteen kevyt koostumus, jolloin jokaista 

jätetonnia kohden tarvitaan enemmän tilaa astioissa, jäteautossa ja jätehuoneessa.  
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Jätetonnikohtaisen kustannusten ohella on mielenkiintoista tarkastella myös 

jätteenkeräyksestä ja -siirrosta syntyviä absoluuttisia kustannuksia, jotka on esitetty 

kuvissa 7.1 ja 7.2. Absoluuttisten kustannusten laskemiseksi on hyödynnetty 

tutkimusalueen vuosittaisia jätemäärätilastoja kunkin tarkasteltavan jätelajin osalta. 

Taulukossa 7.1 esitetään vuosikustannukset aikaperusteisella laskentatavalla ja 

taulukossa 7.2 tyhjennysmaksuperusteisella laskentatavalla. 

 

 

Kuva 7.1 Jätteenkeräyksen ja siirron absoluuttiset vuosittaiset kustannukset (€/v) 
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Kuva 7.2 Jätteenkeräyksen ja siirron yhteiskunnalliset tyhjennysmaksuperusteiset 

absoluuttiset vuosittaiset kustannukset (€/v) 

 

Kuvien 7.1 ja 7.2 absoluuttiset kustannukset on laskettu kertomalla tarkastellun 

Punavuoren tutkimusalueen (kuva 5) vuosittainen jätemäärä jätetonnikohtaisilla 

kustannuksilla. Koska biojätettä ja kartonkia kerätään muihin jätelajeihin verrattuna 

vähän, ovat vuosittaiset kustannukset niistä suhteellisen pieniä. Esimerkiksi sekajätteen 

vuosittain kerätty määrä on noin 17-kertainen verrattuna kartonkiin ja 7-kertainen 

verrattuna biojätteeseen, joka selittää syntyvien vuosittaisten kustannusten suuruuden 

sekajätteen osalta. Tarkasteltavan neljän jätelajin osalta vuosittaisiksi kustannuksiksi 

saadaan noin 142 200 euroa kuvan 7.1 mukaisesti. 
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5 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää tiiviin vanhan kaupunkiympäristön jätteenkeräyksen ja -

siirron yhteiskunnalliset kustannukset neljän eri jätelajin osalta. Työn teoreettinen pohja 

rakentui erilaisiin kirjallisuuslähteisiin sekä jätteenkeräyksen kustannuksia koskeviin 

laskentakaavoihin, joita esiteltiin luvussa 2. Työssä käytetty tutkimusaineisto pohjautuu 

asiantuntija-arvioista, kellotusmittauksista ja kirjallisuuslähteistä saatuihin 

kustannustietoihin, joita sovellettiin kuvastamaan tarkasteltavan Punavuoren alueen 

jätteidenkeräystä ja -siirtoa. 

Saadut tulokset osoittavat, että jätteenkeräyksen ja -siirron jätetonnikohtaiset 

kustannukset vaihtelevat suuresti tarkasteltavasta jätelajista riippuen. Työssä 

tarkasteltavien seka-, bio-, kartonki- ja paperijätteen koostumukset ja keräystiheydet 

eroavat toisistaan ja vaikuttavat syntyviin jätetonnikohtaisiin kustannuksiin. Vaadittava 

keräystiheys on riippuvainen paitsi jätteen määrästä, myös sen koostumuksesta sekä 

hygieniavaatimuksista. Aikaperusteisella laskentatavalla jätetonnikohtaisiksi 

yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi saatiin sekajätteelle 83 €, biojätteelle 91 €, 

kartongille 125 € ja paperille 49 €. Keskimääräiseksi keräyksen ja siirron 

kustannukseksi yhdelle jätetonnille muodostui 73 €.  

Jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksille on ominaista suuri vaihtelu erilaisten 

kaupunkirakenteiden ja keräysalueiden välillä, mikä tekee toiminnan aluekohtaisesta 

tarkastelusta tärkeää. Tarkkaan aluekohtaiseen tarkasteluun päästiin käsiksi laskemalla 

kustannukset niin sanotulla aikaperusteisella laskentatavalla, joka pohjautuu 

tutkittavalla alueella tehtyihin kellotusmittauksiin. Alueesta riippuen keräysalueille 

myös asetetaan erilaisia vaatimuksia jätteenkeräyksen ja -siirron organisoinnista. 

Esimerkiksi uudisrakennusalueilla otetaan jätteenkeräyksen ja -siirron vaatimat 

rajoitukset huomioon jo alueen suunnitteluvaiheessa, mutta vanhoilla asuinalueilla 

nykyisenlaista jätemäärää ja keräysvolyymia ei ole pystytty suunnitteluvaiheessa 

huomioimaan tai ennustamaan. Näiden yhteiskunnallisten kustannuslaskelmien tulokset 

eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa esimerkiksi uudisrakennusalueiden 

jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksiin. 
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Kustannuslaskuissa havaittiin merkittävä ero tuloksissa eri laskentamenetelmillä. 

Laskettaessa niin sanotulla tyhjennysmaksuperusteisella laskentatavalla muodostui 

jätetonnikohtaisista kustannuksista aiemmin esiteltyjä aikaperusteisia kustannuksia 

suuremmat. Tyhjennysmaksuperusteiset jätetonnikohtaiset kustannukset olivat 99 € 

sekajätteelle ja 152 € biojätteelle. Tyhjennysmaksuperusteista laskelmaa ei kuitenkaan 

ollut mahdollista suorittaa muiden kuin seka- ja biojätteen osalta, jolloin 

jätetonnikohtaista keskimääräistä kustannusta ei laskettu tyhjennysmaksun perustuvalla 

laskentatavalla. Ero aikaperusteisten ja tyhjennysmaksuperusteisten laskelmien välillä 

johtuu erilaisista kustannustekijöistä, joita laskentamenetelmissä on huomioitu. Vaikka 

tyhjennysmaksutietoja on suhteellisen helposti saatavilla, saattavat maksut pitää 

sisällään varsin erilaisia kustannustekijöitä. Tyhjennysmaksuihin saattaa sisältyä 

esimerkiksi joitain hallintoon, asiakaspalveluun tai jätelajien ohjaavuuteen liittyviä 

kustannustekijöitä. Lisäksi tyhjennysmaksut eivät välttämättä heijasta juuri 

kyseisenlaisen alueen jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksia, vaan tyhjennysmaksu 

saattaa yhden jätehuoltoalueen piirissä olla vakio, vaikka keräysolosuhteet vaihtelisivat 

suurestikin. 

Työssä otettiin yksityisten kustannustekijöiden lisäksi huomioon myös 

ulkoiskustannukset tiettyjen päästöjen osalta, koska tavoitteena oli yhteiskunnallisten 

kustannusten selvittäminen. Tuloksista kuitenkin huomataan, että ulkoiskustannusten 

osuus on häviävän pieni verrattuna yksityisiin kustannuksiin. Keskimääräisesti 

laskettuna ulkoisvaikutukset ovat noin 0,50 €/t. Osasyy pieniin ulkoiskustannuksiin ovat 

työssä tehdyt rajaukset, jonka mukaan ei huomioida muita kuin tuotannontekijöiden 

valmistuksen päästöjen sekä keräys- ja siirtoajon päästöjen kustannukset. Luonnollisesti 

myös käytetyt arvottamiskertoimet vaikuttavat syntyvien ulkoiskustannusten 

suuruuteen. 

Päästöjen lisäksi jätteenkeräykseen ja -siirtoon liittyy useita muitakin ulkoisvaikutuksia, 

kuten melu- tai muut viihtyvyyshaitat. Punavuoren tapaisessa tiiviissä 

kaupunkiympäristössä jätteenkeräyksen aiheuttamat viihtyvyyshaitat vaikuttavat 

useisiin alueella asuviin ja liikkuviin ihmisiin, jonka vuoksi viihtyvyyshaitoista syntyvät 

ulkoisvaikutukset voivat absoluuttisella tasolla nousta varsin merkittäviksi. Tiheään 

asutussa kaupunkiympäristössä jätteenkeräys aiheuttaa myös ruuhkaa, jonka määrä ja 

siitä syntyvä haitta kasvaa sen mukaan, mitä tiiviimmin asuttua ja liikennöityä 
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ympäristö on. Ruuhkalla on myös vaikutus jätteenkeräyksen ja siirron aiheuttamiin 

polttoainepäästöihin sen lisätessä päästöjä myös muiden ajoneuvojen osalta. Koska 

viihtyvyyshaitat ja ruuhkan aiheuttamat ulkoisvaikutukset voidaan katsoa vaikuttavan 

ulkoiskustannusten tasoon, olisi näiden lisääminen yhteiskunnallisiin kustannuksiin 

mielenkiintoinen jatkotarkastelun kohde. 

Ulkoiskustannusrajausten lisäksi myös muut työssä tehdyt oletukset ja rajaukset 

vaikuttivat saatuihin tuloksiin. Laajentamalla työn rajauksia ja huomioimalla 

esimerkiksi keräys- ja siirtotyöhön liittyvät hallinnolliset kustannukset saataisiin 

tarkempi kuva kokonaiskustannusten tasosta. Koska jätteenkeräys ja -siirto on vain yksi 

osa jätehuoltoa, saattaa olla hankalaa identifioida, mitkä jätehuollon hallinnon tai 

esimerkiksi asiakaspalvelun kustannuksista kohdistuvat nimenomaisesti keräykseen ja 

siirtoon. Lisäksi tietyt työssä tehdyt oletukset olivat hypoteettisia, eivätkä näin ollen 

vastaa todellista keräysmenettelyä. Esimerkkinä tästä on oletus, että kartonki ja paperi 

kerättäisiin yhteiskunnallisesti optimaalisimmalla tavalla, eli yhden keräysyrityksen 

toimesta. Todellisuudessa kartonkia ja paperia kerää useampi toimija samanaikaisesti, 

jolloin näiden jätelajien yhteiskunnalliset keräyksen ja siirron kustannukset ovat 

tosiasiassa saatuja tuloksia suurempia. 

Työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tiiviin kaupunkiympäristön jätteenkeräyksen 

ja -siirron yhteiskunnallisten kustannusten tarkasteluun tietyin edellytyksin. Tulokset 

kuvaavat vanhan, Suomen mittakaavassa tiheästi asutetun kaupunkiympäristön 

jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksia, joten saatujen kustannustietojen soveltamista 

suoraan esimerkiksi uudisrakennusalueille tai huomattavan erilaisille asuinalueille pitää 

miettiä tapauskohtaisesti. Lisäksi tulokset heijastavat nykyisenlaisen jätteidenkeräyksen 

ja -siirron kustannuksia. Tulevaisuudessa voidaan olettaa tapahtuvan muutoksia sekä 

jätteenkeräysteknologiassa, jätehuoltomääräyksissä sekä jätemäärissä, jotka taas 

vaikuttavat jätteenkeräyksen ja -siirron kustannuksiin.  
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Liite 2 Siirtoajoreitit  

 

Jäteajoneuvo ajaa päivittäin keräyspisteen ulkopuolella seuraavat ajot: 

1) Varikko-Keräysreitti: tyhjä kuorma 

 2) Keräysreitti-Jätteenkäsittelykeskus: täysi kuorma 

 3) Jätteenkäsittelykeskus-Varikkoa: tyhjä kuorma 

Se, mihin jätteenkäsittelykeskukseen jätekuorma viedään tyhjennettäväksi, on 

riippuvainen kerätystä jätejakeesta. Seka- ja biojäte kuljetetaan keräysalueelta 

Ämmässuolle, jossa on kaatopaikka sekajätteelle ja biojätteelle kompostointilaitos. 

Työn oletuksen mukaan kartonkijae kuljetetaan Keravalla L&T:n lajittelulaitokselle ja 

paperijae Paperinkeräys Oy:n Hakuninmaan lajittelulaitokselle. Liitteen kohdassa 2.1 

esitetään seka- ja biojakeen oletettu siirtoajoreitti, kohdassa 2.2 kartongin ja kohdassa 

2.3 paperin osalta. 
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Liite 2.1 Seka- ja biojätteen siirtoajoreitti 

Google maps – reittitietopalvelun ehdotuksen mukaan reitti Valimotie 24, Vantaa (A) – 

Iso Roobertinkatu 11 (keräysreitti) (B) – Ämmässuo, Espoo (C) – Valimotie 24, Vantaa 

(D) kannattaisi ajaa kuvan 1b mukaisesti. 

 

 

Kuva 1b Seka- ja biojätteen siirtoajoreitti 

 

Liite 2.2 Keräyskartongin siirtoajoreitti 

Google maps – reittitietopalvelun ehdotuksen mukaan reitti Valimotie 24, Vantaa (A) – 

Iso Roobertinkatu 11, Helsinki (B) – Karhuntassuntie, Kerava – Valimotie 24, Vantaa 

(D) kannattaisi ajaa kuvan 2b mukaisesti. 
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Kuva 2b Keräyskartongin siirtoajoreitti 

 

Liite 2.3 Keräyspaperin siirtoajoreitti 

Google maps – reittitietopalvelun ehdotuksen mukaan reitti Valimotie 24, Vantaa (A) – 

Iso Roobertinkatu 11, Helsinki (B) – Hakuninmaantie 3, Helsinki – Valimotie 24, 

Vantaa (D) kannattaisi ajaa kuvan 3 mukaisesti. 
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Kuva 3b Paperin siirtoajoreitti 

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään ajot tyhjällä ja täydellä kuormalla sekä siirtoajoihin 

kuluneet ajat eri jätelajien osalta. Taulukossa 1b on seka- ja biojätteen siirtoajotiedot, 

taulukossa 2b kartongin siirtoajotiedot ja viimeisessä taulukossa 3b paperin 

siirtoajotiedot. 
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Taulukko 1b Seka- ja biojätteen siirtoajot väylätyypeittäin ja ajoihin kuluneet ajat 

Matka 
Varikko-

Keräysreitti 
Keräysreitti-
Ämmässuo 

Ämmässuo-
Varikko 

Yht. tyhjä 
kuorma 

Yht. täysi 
kuorma 

Väylätyyppi:      
Tonttikatu 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 
Kokoojakatu 9,4 4,1 4 13,4 4,1 
Kehäväylä 0 5,2 21,2 21,2 5,2 
Moottoritie 6,9 21 5 11,9 21 
Yhteensä 
(km) 16,5 30,5 30,4 46,9 30,5 
Aika (min) 25 32 28   

 

Taulukko 2b Keräyskartongin siirtoajot väylätyypeittäin ja ajoihin kuluneet ajat 

Matka 
Varikko-

Keräysreitti 
Keräysreitti-

Lajittelulaitos 
Lajittelulaitos-

Varikko 
Yht. tyhjä 
kuorma 

Yht. täysi 
kuorma 

Väylätyyppi:      
Tonttikatu 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 
Kokoojakatu 9,4 8,2 7 16,4 8,2 
Kehäväylä 0 1,8 2,1 2,1 1,8 
Moottoritie 6,9 22,4 7,1 14 22,4 
Yhteensä 
(km) 16,5 32,6 16,4 32,9 32,6 
Aika (min) 25 34 20   

 

Taulukko 3b Keräyspaperin siirtoajot väylätyypeittäin ja ajoihin kuluneet ajat 

Matka 
Varikko-
Keräysreitti 

Keräysreitti-
Lajittelulaitos 

Lajittelulaitos-
Varikko 

Yht. tyhjä 
kuorma 

Yht. täysi 
kuorma 

Väylätyyppi:           
Tonttikatu 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 
Kokoojakatu 9,4 6,97 10 19,4 6,97 
Kehäväylä 0 0 0 0 0 
Moottoritie 6,9 6,6 0 6,9 6,6 
Yhteensä 
(km) 16,5 13,77 10,2 26,7 13,77 
Aika (min) 25 25 15   

 

Liite 3 Polttoaineenkulutusmallin kuvaus 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tiettyjä alkuoletuksia, mitä 

polttoaineenkulutuksen selvittäminen mallin avulla vaati. Polttoaineenkulutusta 
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tarkastellaan erikseen keräysajon ja siirtoajoajon osalta, koska nämä kaksi työosuutta 

kuluttavat polttoainetta varsin erilailla. 

Keräysajon polttoaineenkulutusta varten tarvitaan tiedot joutokäyntiajasta, 

tyhjennettyjen astioiden ja ajosyklien20 määrästä sekä vakionopeusajon (steady state) 

pituudesta. Kellotusaineiston perusteella saadaan suoraan selville tyhjennettyjen 

astioiden määrä ja joutokäyntiajan pituus, mutta ajosyklejä ja vakionopeusajoa varten 

joudutaan aineiston rajallisuuden vuoksi tekemään muutamia yksinkertaistavia 

oletuksia keräysajon vaiheista. Syklien määräksi valitaan tässä työssä pysähdysten 

välisten ajojen lukumäärä. Oletetaan, että jäteauton siirtyessä edelliseltä 

pysähdyspisteeltä kohti seuraavaa, tapahtuu vain yksi kiihdytys, ajo ja pysähdys. 

Tämä oletus saattaa osittain, ainakin pidempien etäisyyksien ollessa kyseessä, olla 

virheellinen, koska todellisuudessa syklejä voi yhden ajon sisällä olla useita. Koska 

kuitenkin suurin osa pysähdysten välisistä ajoista on kellotusaineiston perusteella 

varsin lyhyitä, voidaan olettaa yhden syklin ajoa kohden olevan realistinen arvio. 

Ajosyklien määrittämistä varten päätetään sykliluokat, eli ne nopeudet, mitkä 

ajoneuvo hetkellisesti saavuttaa sykliajossa. Käytettäviksi sykliluokiksi on tiiviisti 

rakennetussa kaupunkiympäristössä valittu neljä alhaisinta luokkaa (15, 20, 25 ja 30 

km/h), koska kellotusajojen perusteella jäteajoneuvon vauhdin ei kertaakaan 

mittauspäivinä arvioitu nousseen yli 30 km/h. Kellotusaineistosta pystyttiin 

laskemaan pysähdysten välisen ajon keskinopeus, jota käytettiin ajojen sykliluokkien 

määrittelyssä. Keskinopeudet jaettiin neljään eri ryhmään, joista kukin vastasi tiettyä 

sykliluokkaa. Määrittelyn oletuksena oli, että mitä korkeampi on auton keskinopeus, 

sitä korkeampaa sykliluokkaan auto ehtisi kiihdyttää. Sykliluokkaa käytetään myös 

apuna vakionopeusajon pituutta määriteltäessä. Polttoaineenkulutusmallissa on 

ilmoitettu, kuinka pitkän matkan ajoneuvo liikkuu yhden sykliluokka-ajon aikana. 

Liikuttu matka on riippuvainen ajoneuvon painosta, joka taas muuttuu kuorman 

täyttöasteen mukaan. Mitä painavampi lasti on kyseessä, sitä pidemmän matkan 

ajoneuvon kiihdyttäminen ja jarruttaminen vie. 

                                                
20Polttoaineenkulutusmallin mukaan ajosyklillä tarkoitetaan ajoneuvon kiihdytystä nollasta tiettyyn 
nopeuteen ja takaisin pysähdyksiin. 
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Tässä selvityksessä on arvioitu, että vakionopeusajon osuus vastaa pysähdysten välisen 

etäisyyden ja tietyn syklin kiihdytysmatkan21 erotusta. Lisäoletuksena on myös, että 

vakionopeusajo ajetaan kunkin sykliluokan enimmäisnopeudella. Tämä tarkoittaa, että 

auton kiihdytettyä tiettyyn nopeuteen, pysyy ajonopeus syklin ajan vakiona siihen asti 

kunnes jarrutetaan jälleen uuteen pysähdykseen. Nämä arviot ja oletukset tasaisen ajon 

määrästä ovat tulkinnanvaraisia, koska on mahdollista, että auto kiihdytyksen jälkeen 

laskee nopeuttaan ja päätyy ajamaan lopun syklistä alhaisemmalla nopeudella. Tällaisia 

tasaisen ajon nopeuksien muutoksia on kuitenkin hankala arvioida, joten 

yksinkertaistuksen vuoksi on päädytty oletukseen, että nopeus kiihdytyksen jälkeen 

pysyy vakiona. Koska tarkasteltavana alueena on tiiviisti rakennettu 

kaupunkiympäristö, jossa pysähdysten väliset etäisyydet ovat lyhyitä, ovat tasaisen ajon 

osuudet joka tapauksessa suhteellisen lyhyitä. 

Syöttämällä kunkin päivän mukaiset syklimäärät, vakionopeusajot, joutokäyntiajat ja 

tyhjennettyjen astioiden määrät kulutusmalliin, saadaan selville keräysajon 

polttoaineenkulutus. Jätetonnikohtaisen polttoaineenkulutuslukeman määrittämiseksi 

otetaan huomioon kellotuspäivien aikana kerätyt jätteiden määrät. Keräysajon lisäksi 

polttoaineenkulutukseen vaikuttaa myös siirtoajon kulutus. Siirtoajon 

polttoaineenkulutuksen selvittämiseksi tarvitaan tietoa ajoneuvon keräysreitin 

ulkopuolisesta liikkumisesta keräyspäivänä. Päivittäiset siirtoajot sisältävät matkat 

varikolta keräysalueelle (tyhjä kuorma), keräysalueelta kaatopaikalle (täysi kuorma) ja 

kaatopaikalta takaisin varikolle (tyhjä kuorma). Polttoaineenkulutusmallissa siirtoajo on 

jaettu väylätyypin mukaan erilaisiin tieosuuksiin. Eri ajoväylillä ajoneuvon nopeus, ja 

sitä kautta polttoaineenkulutus ja päästöt, vaihtelevat. Siirtoreitti on jaettu neljään 

ajoväylään, joita ovat tonttikatu, kokoojakatu, kehätie ja moottoritie22. Siirtoajoon 

kuuluu itse ajon polttoaineenkulutuksen lisäksi myös joutokäynnin polttoaineenkulutus. 

Siirtoajon polttoaineenkulutuksen laskemista varten mitataan siirtoajon eri tieosuuksien 

kilometrimäärät, koska jäteajoneuvon polttoaineenkulutus eroaa väylätyyppien mukaan. 

Siirtoajojen väylätyyppien pituudet syötetään polttoainemalliin, jolloin saatiin selville 

                                                
21 Kiihdytysmatkalla tarkoitetaan sitä matkaa, mikä ajoneuvolla kuluu tiettyyn syklitasoon 
kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen takaisin nollavauhtiin 
22 TKK:n yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun sanaston mukaan tonttikadulla tarkoitetaan katuja, jotka 
yhdistävät tontit suurempiin kokoojakatuihin. Kokoojakadut taas yhdistävät tonttikadut ja yhdistyvät 
alueen pääkatuverkostoon (TKK). Kehätien ja moottoritien nopeudet ovat selkeästi tontti- ja 
kokoojakatuja korkeampia. 
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yhteenlaskettu kilometrimäärä. Lisäksi mallissa on arvioitu, että ajoneuvon siirtoajon 

joutokäyntiajo on vakio 10 minuuttia sekä tyhjällä että täydellä kuormalla ajettaessa.  

Jotta voidaan laskea jätetonnikohtainen polttoaineenkulutus, tulee ottaa huomioon se, 

että laskuissa käytetty kellotusaineisto vastaa vain osaa päivittäisestä keräyksestä koko 

keräysalueella. Toisin sanoen keräilyajo kuvastaa vain kyseisen alueen jätteenkeräystä, 

mutta siirtoajo tehdään suuremmalle jätekuormalle. Jotta myös siirtoajon osalta saadaan 

selville jätetonnikohtainen polttoaineenkulutus, jaetaan siirtoajon polttoaineenkulutus 

koko päivän aikana kerätyllä jätteen määrällä. Sekajätteen kokonaismääränä on tässä 

laskelmassa käytetty neljän kellotuspäivän keskiarvoista jätekuorman kokoa. 

Oletuksena on, että jäteauton ajamat siirtomatkat ovat vakiot jokaiselle kellotuspäivälle 

ja sekajätekuorman koko on laskettu kellotuspäivien keskimääräisen päivittäisen 

kuorman koon mukaan. Muilla jätelajeilla on käytetty eri lähteistä haettuja arvioita 

keskimääräisen jätekuorman koosta.  

 

 

 
 

 


