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Emissions caused by waste management are one part of our society’s impact on the 

environment which we should try to minimize. Studying these emissions and means to 

reduce them is a crucial part of moving towards a low emission society of tomorrow. 

The goal of this thesis was to investigate the emissions caused by waste transportation and 

the study the means how to minimize them. Another goal was also studying ways of using 

the results in tendering of waste transportation contracts. 

The surveillance of driven kilometers and fuel consumption in the waste transport 

companies was studied. With this data it was possible to evaluate the emissions caused by 

the waste collection. Also a life cycle assessment ordered by the waste management 

company and its utilization in reducing emissions was studied. 

Conclusions of the thesis were that the environmental emissions from waste transportation 

can be drastically reduced by using biofuels and new vehicle technology like different 

hybrid systems. The reduction can be 98 % in carbon dioxide emissions. Also the way of 

driving and route optimization can affect emissions without expensive vehicle investments. 

It was noticed that tendering can be used to implement new technology. 
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 

 

Käsitteet  

 

Hiilijalanjälki  Tuotteen tai toiminnon elinkaarenaikaiset kasvihuone-

kaasupäästöt ilmoitettuna hiilidioksidiekvivalentteina, 

huomioon otetaan koko tuotantoketju 

Kasvihuonekaasupäästö Ilmastonmuutosta aiheuttava kaasun tai yhdisteen päästö 

Kestävä kehitys Nykyisen yhteiskunnan tarpeiden tyydytys tulevien suku- 

polvien tarpeet huomioiden, siten että maapallon ja 

ekosysteemien kantokyky kestää 

Elinkaari   Tuotejärjestelmän vaiheet alkaen raaka-aineiden tuottamisesta 

ja päättyen loppusijoitukseen 

Elinkaariarviointi  Tuotejärjestelmän elinkaaren syötteiden ja tuotosten 

ympäristövaikutusten arviointi 

Hiilidioksidiekvivalentti  Kasvihuonekaasujen lämpövaikutusten yhteismitta 

 

Lyhenteet 

 

C   Hiili  

CH4   Metaani 

CO  Hiilimonoksidi  

CO2   Hiilidioksidi 

HC  Hiilivedyt (engl. Hydrocarbons) 
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GWP   Kasvihuonekaasujen suhteellista vaikutusta ilmaston-

muutokseen kuvaava indikaattori, päästöjen globaali 

lämmitysvaikutus tietyllä aikavälillä (engl. Global Warming 

Potential)  

LCA   Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment) 

BAT  Paras käyttökelpoinen tekniikka (engl. Best available 

techniques)  

N2   Typpi 

N2O   Dityppioksidi, ilokaasu 

NO  Typpimonoksidi 

NO2   Typpidioksidi 

NOx   Typenoksidit 

SO2   Rikkidioksidi 

VOC   Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (engl. Volatile Organic 

Compounds) 

PM Hiukkaset (engl. Particulate Matter) 

pDPF  Hapettava partikkelikatalysaattori (engl. Diesel Particle Filter) 

SOF  Liukoinen orgaaninen aines 

IF  Epäorgaaninen aines 

SCR  Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen (engl. Selective 

Catalytic Reduction)  

SCRT  SCR katalysaattori ja hiukkasuodatin (engl. Selective Catalytic 

Reduction Technology) 

DROP-IN  Polttoaine, joka sopii olemassa olevaan jakelujärjestelmään ja 

olemassa oleviin ajoneuvoihin, ilman muutoksia. 

 

  



9 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Nykypäivänä yritysten toimintaan liittyy yhä enemmän ympäristönsuojelullisia 

näkökulmia ja toiminnan kestävyydestä raportoimista. Nämä vaatimukset luovat paineita 

yrityksille selvittää oman toimintansa kestävyyden tasoa. Kuluttajien ollessa 

valveutuneempia ympäristöasioista, myös yritykset haluavat tiedottaa niistä asioista 

enemmän. Julkisen tiedottamisen lisäksi tiukentuva lainsäädäntö vaikuttaa yrityksien 

päästöjen vähentämistarpeeseen. Euroopan unionin ympäristöpolitiikka pyrkii ohjaamaan 

toimintaa eri ympäristöpolitiikan aloilla, kuten jätehuollossa, kestävämpään suuntaan. 

Tämä tarkoittaa varautumista, ennaltaehkäisyä ja torjumista päästöjen lähteellä (Euroopan 

parlamentti 2017). Euroopan unionissa noudatetaan myös muita jätehuoltoa koskevia 

periaatteita, joista keskeisin on vuonna 1996 annettu EU:n yleinen jätestrategia. 

Strategiassa mainitaan kolme pääkohtaa, joiden mukaan jäsenmaiden tulisi järjestää 

jätehuoltonsa. Nämä pääkohdat ovat tärkeysjärjestyksessä jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys 

ja uudelleenkäyttö sekä paras mahdollinen loppukäsittely ja parannettu seuranta. Näiden 

periaatteiden lisäksi strategiassa korostetaan myös jätteiden siirtojen vähentämistä ja 

jätekuljetusten sääntelyn parantamista (Euroopan komissio 2000). 

 

EU:n strategian lisäksi tutkimuksen tekemiseen vaikuttaa myös Suomen energia- ja 

ilmastostrategia, jonka mukaan Suomessa tulee nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 

30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Huttunen 2017). 

 

Lisäksi myös diplomityön kohdeyrityksen Kymenlaakson jäte Oy:n oma strategia korostaa 

jätteenkuljetusten ympäristövaikutuksen huomioimista yhtiön toiminnassa. 

Jätteenkuljetusten urakkakohtaisia polttoaineenkulusta seurataan ja kuljetuskaluston tasoon 

on asetettu vaatimuksia. 

 

Tämän tutkimuksen tekeminen lähti juuri ajatuksesta viestiä enemmän yrityksen 

ympäristövaikutuksista. Toinen tärkeä hyödyntämiskohde tuloksille on ohjata 
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yritystoimintaa kestävämpään ja taloudellisempaan suuntaan, sillä päästöt saattavat usein 

myös aiheuttaa kustannuksia. Hiilijalanjäljen arviointi prosessille tai tuotteelle on yksi tapa 

tarkastella toiminnan kestävyyttä. 

 

Työn alussa kartoitetaan jo tehtyjä tutkimuksia työn aihealueista. Katsaus tehtyihin 

tutkimuksiin tarkentaa kohteita, jotka yleisimmin aiheuttavat päästöjä jätteenkuljetuksissa. 

Teoriaosan jälkeen työssä tutkitaan tarkemmin Kymenlaakson jäte Oy:n tilannetta. 

Jätteenkuljetusten suhteen päästöjä tutkitaan ajosuunnitteluohjelmien avulla, joista näkyvät 

ajetut reitit. Myös kyselytutkimusta hyödynnetään kartoitettaessa kuljetusyritysten 

polttoaineenkulutusta. Lisäksi tarkastellaan yritykselle jo tehtyä hiilijalanjälkiarviointia ja 

siitä erityisesti jätteenkuljetusten osuutta. 

 

Yrityksen strategian mukainen päästöjen selvittäminen ja vähentäminen ovat keskeisiä 

tämän tutkimuksen syntyyn vaikuttaneita asioita. Jätteenkuljetuksien päästöihin, eli 

käytännössä keräysajoneuvojen polttoaineenkulutukseen, päätettiin keskittyä sen takia, että 

siihen yritys voi vaikuttaa suoraan ohjaamalla kuljetusyrityksiä kilpailutuksilla. 

Yrityksessä on hiljattain tehty hiilijalanjälkitutkimus, jota tulisi päivittää vuosittain. 

Päivittämiseen tarvitaan pohja, jota yhtiössä voidaan täyttää ja joka luo 

hiilijalanjälkilaskelman tuloksen. Työssä mietitään myös tähän sopivaa käytäntöä.  

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteina on selvittää jätteenkuljetuksista aiheutuneet päästöt ja tutkia 

mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi. Tavoitteena on myös miettiä, miten tutkimuksen 

tuloksia voisi käyttää apuna kilpailutettaessa kuljetusurakoita. Kuljetusyrityksiltä voisi 

vaatia yrityksen ympäristöpäästöjen vähentämisstrategian noudattamista. Tutkimuksen 

loppuunsaattamiseksi tarvitaan kuljetusyritysten yhteistyötä ajokilometrien ja 

polttoaineenkulutuksen saamiseksi. Myös tähän tiedonkeruuseen olisi tarkoitus luoda 

yhtenäinen raportointipohja tai joku muu järjestelmä, josta tarvittavat tiedot ovat helposti 

saatavissa tulevaa käyttöä varten. Työn tavoitteena on myös selvittää Kymenlaakson jäte 
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Oy:n ajonohjausjärjestelmän (TCS) toimintojen hyödyntämistä päästöjen- ja 

ajojenseurantaan. Työn yhtenä tavoitteena on myös helpottaa hiilijalanjäljen laskennan 

vuosittaista päivittämistä. 

 

1.3 Työn rajaukset 

 

Työn rajaukset Kymenlaakson jäte Oy:n toiminta-alueella. Kuljetukset ovat rajattu 

kotitalouksista jäteautoilla kerättävään loppujätteeseen. Kuljetusten päästöistä tarkastellaan 

suoraan ilmaan aiheutuvia päästöjä. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Työssä tarkastellaan Kymenlaakson jäte Oy:n jätehuollon kuljetusten aiheuttamia 

ympäristövaikutuksia. Tarkastelu on jaettu teoriaosaan, jossa käsitellään Euroopan unionin, 

Suomen ja Kymenlaakson maakunnan tasoilla tehtyjä energia- ja ympäristölinjauksia. 

Tämän jälkeen käydään läpi kuljetuskalustosta aiheutuvia päästöjä, jotka aiheutuvat 

jätteenkuljetuksista. Teoriaosassa käydään läpi jätteenkuljetuksen erilaisia 

järjestämistapoja ja niiden vaikutusta jätteenkuljetuksien ympäristövaikutuksiin. 

Teoriaosan jälkeen esitellään Kymenlaakson jäte Oy:n jätteenkeräyksen alueellinen 

keräysjärjestelmä ja sen toiminta. Lisäksi esitellään jätteenkeräyksen ohjausjärjestelmä ja 

sen ominaisuudet. Ajonohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia tarkastellaan ja tutkitaan 

järjestelmän mahdollista käyttöä tietojenkeruussa. Myös vaihtoehtoisten polttoaineiden 

vaikutusta päästöihin tutkitaan. Lopuksi käydään läpi Kymenlaakson jäte Oy:n teettämä 

elinkaariselvitys jätehuollon kasvihuonepäästöistä. Elinkaariselvityksen tuloksia tutkitaan 

etenkin jätteenkuljetusten päästöjen osalta. Selvityksessä käytettyjen lähtötietojen 

perusteella jokavuotiselle hiilijalanjäljen päivittämiselle tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja. 
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2 ILMASTO- JA ENERGIATAVOITTEET 

 

Tässä luvussa käydään läpi ilmasto- ja energiatavoitteet Euroopan unionin, Suomen, 

Kymenlaakson maakunnan ja Kymenlaakson jäte oy:n tasolla. Tavoitteet ohjaavat 

toimimaan ilmastoa säästävämmällä tavalla. 

 

2.1 Ilmasto- ja energiatavoitteet EU:ssa 

 

Suomen kansalliset energia- ja ilmastotavoitteet ovat linjassa EU:n tavoitteiden kanssa. 

EU:ssa kuitenkin valmistellaan tulevia linjauksia, jotka tulee ottaa käyttöön myös 

Suomessa ja siksi näitä linjauksia tulisi myös tarkastella etukäteen. 

 

EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ovat asetettu erikseen eri vuosiluvuille, jotka ovat 2020, 

2030 ja 2050. Vuoden 2020 tavoitteet ovat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %, 

nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin ja parantaa energiatehokkuutta 20 %. Näissä 

tavoitteissa EU arvioi olevansa aikataulussa. Vuoden 2030 tavoitteet ovat vastaavasti 

pudottaa päästöjä 40 % verrattuna vuoden 1990 tasoon, kasvattaa uusiutuvien 

energiamuotojen osuus 27 %:iin, kasvattaa energiatehokkuutta 27 %, joka tarkastetaan 

vuonna 2020 ja mahdollisesti nostetaan 30 %:iin. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa EU:n 

sisäinen energiamarkkina parantamalla maiden välisiä yhteyksiä. Vuoden 2050 tavoitteena 

on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoden 1990 tasosta. (Euroopan komissio. 

2017b) 

 

Euroopan komissio on lisäksi tehnyt Euroopan yhtenäistä liikennealuetta koskevan 

valkoisen kirjan vuonna 2011, joissa määritellään konkreettisia keinoja parantaa 

liikennejärjestelmää ja samalla vähentää EU:n riippuvuutta tuontiöljystä ja vähentää 

hiilidioksidipäästöjä 60 % vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio 2017c). 
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Euroopan unionilla on myös säädöksiä, jotka koskevat suoraan liikennevälineistä 

aiheutuvia päästöjä. Näistä olennaisin raskasta liikennettä koskeva standardi on Euro VI, 

joka määrittelee sallitut päästöarvot. Euroopan komissio toteaakin, vaikka päästöstandardit 

ovat laskeneet raskaan liikenteen päästöjä, ongelmana on todellisten päästöjen mittaus 

(Euroopan komissio 2016). Raskaita ajoneuvoja koskevat päästöluokat esitellään 

kappaleessa 4.3. 

 

Euroopan komissio mainitsee myös, että vaikka päästöstandardit ovat tehokas keino 

ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi, se ei suinkaan ole ainoa keino, vaan jäsenmaille jää 

vielä monia vaikutusmahdollisuuksia, jotka he voivat päättää itse. Näitä ovat muun muassa 

liikennemäärien vähentäminen, polttoaineiden kehittäminen ja kuljettajien ajotapojen 

muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi (Euroopan komissio 2016). 

 

2.1.1 Euroopan Unionin kiertotalouspaketti 

 

Euroopan komissio hyväksyi Brysselissä 2. joulukuuta 2015 kiertotalouspaketin, jonka 

tarkoituksena on kiertotaloutta lisäämällä kasvattaa EU:n kilpailukykyä ja lisätä 

työpaikkoja, sekä edistää kestävää talouskasvua. Kiertotalouspaketissa on kohtia, jotka 

liittyvät olennaisesti jätehuoltoon, juuri näitä kohtia tarkastellaan tässä kappaleessa. 

 

Kiertotaloudella pyritään eroon vanhakantaisesta kuluttamisasenteesta, jossa tuotteet 

käytön jälkeen hylätään jätteenä, ja suunnataan kohti resurssien tehokasta käyttöä myös 

tuotteen käyttöiän päätyttyä. Näin saadaan rajalliset resurssit tehokkaaseen käyttöön ja 

koko toiminta kestävämmälle pohjalle. (Euroopan komissio 2015) 

 

Komission kiertotalouspaketti koostuu tarkistetuista lainsäädäntöehdotuksista jätteisiin 

liittyen sekä toimintasuunnitelmasta, jossa komissiolla annetaan valtuus toimille sen 

toimintakauden aikana. Erityisesti jätteitä koskevissa ehdotuksissa on tarkoituksena 

kierrätyksen lisääminen ja kaatopaikkajätteen vähentäminen pitkällä aikavälillä. Näihin 
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teemoihin puututaan konkreettisilla toimenpiteillä, jotta tavoitteet saavutettaisiin. 

Kiertotalouspaketissa keskitytään myös toimenpiteisiin materiaalikierron sulkemiseksi ja 

tuotteen koko elinkaaren vaiheiden tarkastelemiseen raaka-aineiden kulutuksesta 

tuotantoon ja uusioraaka-aineiden markkinoista jätehuoltoon. Ehdotuksessa keskitytään 

erityisesti tiettyjen alojen tai materiaalivirtojen markkinoilla oleviin esteisiin. Näistä 

materiaalivirroista ja aloista on mainittu elintarvikejäte, muovit, kriittiset raaka-aineet, 

biomassa, rakennus- ja purkujätteet ja biopohjaiset tuotteet. (Euroopan komissio 2015) 

 

Monet tuotantovaiheen toimenpiteistä keskittyvät tuotteiden suunnittelun parantamiseen, 

jotta korjaaminen ja kierrättäminen olisivat helpompaa. Tuotantovaiheen toimenpiteissä on 

kuitenkin maininta jätedirektiivin tarkastamisen yhteydessä palkitsemisesta, jos 

uudelleenkäyttöön on jo alettu valmistautua. Tuotantoprosessien osalta on tarkoitus 

soveltaa BAT-vertailuasiakirjojen ohjeita jätehuollon parhaista toimintatavoista 

teollisuuden aloilla. BAT on lyhenne sanoista Best Available Techniques, jolla viitataan 

parhaan, niin teknisesti kuin taloudellisestikin, käytettävissä olevan tekniikan 

hyödyntämiseen. (Euroopan komissio 2015) 

 

Suoranaisesti jätehuoltoa koskevista toimenpiteistä kiertotalouspaketissa asetetaan 

samansuuntaisia tavoitteita kuin EU:n yleiset tavoitteet ovat, eli jätteen määrän 

vähentämisen ja kierrätysasteen nostamisen. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite vuodelle 

2030 on 65 % ja pakkausjätteelle 75 %. Kaatopaikkajätteen sitova tavoite vuodelle 2030 on 

että enintään 10 % kaikesta jätteestä menee kaatopaikalle. Lainsäädäntöä muutetaan 

jätteiden luokittelun osalta siten, että materiaali, joka on kierrätetty voidaan luokitella 

uudestaan joksikin muuksi kuin jätteeksi tiettyjen kriteerien täyttyessä. (Euroopan 

komissio 2015) 

 

Osana kiertotalouspakettia on standardien luominen uusioraaka-aineille, erityisesti 

muoveille. Muoveille aiotaan laatia strategia osana kiertotaloutta. Siinä käsitellään 

erityisesti biohajoavuutta, kierrätettävyyttä, muovien vaarallisia aineita ja merten 

roskaantumista. Muoville aiotaan jatkossa asettaa entistä kunnianhimoisempia tavoitteita 
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kierrättämisen suhteen. Lisäksi jätteen laillisten kuljetusten helpottamiseksi jäsenvaltioiden 

välillä ryhdytään toimenpiteisiin. Samalla myös ryhdytään laittomien kuljetusten 

kitkemiseen. Jäsenvaltioiden välisiä kaatopaikoille päätyviä kuljetuksia ei sallita ilman 

”ennakkoilmoitusta ja hyväksyntää”. Jätteenpolttoon liittyen tehdään energiaunionin 

yhteydessä aloite, joka koskee jätteen energiakäyttöä. Energiakäyttö on jatkossakin 

suotavaa, jos jätteelle ei löydy muuta käyttötarkoitusta. Tämä ei kuitenkaan saisi vaarantaa 

jätteen hyötykäyttöä uusioraaka-aineena. (Euroopan komissio 2015) 

 

Lisäksi kiertotalouspaketissa on maininta kriittisten raaka-aineiden, kuten joidenkin 

harvinaisten metallien, talteenoton ja kierrättämisen lisäämiseen, sekä tuotteiden 

suunnittelun parantamiseen. Samanlainen lähestymistapa otetaan rakennus- ja 

purkujätteeseen lisäten talteenottoa ja kierrättämistä. Myös biopohjaisten ja biomassan 

osalta keskitytään resurssien tehokkaaseen hyötykäyttöön. Lisäksi jätteitä koskevaan 

tarkastettuun lainsäädäntöehdotukseen lisätään puupakkauksille kierrätystavoite ja 

säännös, jolla varmistetaan biojätteen erilliskeräys. (Euroopan komissio 2015) 

 

2.2 Ilmasto- ja energiatavoitteet Suomessa 

 

Suomen virallinen energia- ja ilmastostrategia julkaistiin tammikuussa 2017. Strategiassa 

on linjattu toimia, joilla Suomi saavuttaa tavoitteet, jotka on aiemmin määritelty 

hallitusohjelmassa ja EU:ssa. Nämä tavoitteet ovat asetettu vuodelle 2030 ja jatkuvat siitä 

vuoteen 2050, johon mennessä päästöjä tulisi vähentää 80–95 % vuoden 1990 tasosta. 

Ilmastotavoitteet vaikuttavat olennaisesti myös liikenteeseen. Biopolttoaineiden osuutta 

kasvatetaan 30 prosenttiin sekä 10 prosentin bionesteen sekoitusvelvollisuus otetaan 

käyttöön työkoneissa ja lämmityksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn. Strategiassa on 

myös linjattu sähkökäyttöisten autojen lisäämisestä 250 000 kappaleeseen ja kaasuautojen 

lisäämisestä 50 000 kappaleeseen. Liikennesektoria koskevien linjausten on tarkoitus 

saavuttaa suurin päästökaupan ulkopuolinen päästövähennys. Ohjausta tehdään myös 

investointitukia myönnettäessä, joiden tarkoitus on ohjata päästövähennyksiin ottamatta 

kantaa käytettyyn teknologiaan. Investointitukia tullaan ohjaamaan myös liikenteen 
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biopolttoaineita valmistavien laitoksien investointeihin ja liikenteen vaihtoehtoisten 

käyttövoimien yleistymisen tukemiseen (Huttunen 2017). 

 

Liikennettä suoraan koskevat päästövähennystoimet on listattu Suomen energia- ja 

ympäristöstrategiassa seuraavasti: liikennejärjestelmätason muutokset, ajoneuvojen 

energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt käyttö. 

Edellä mainituilla toimilla olisi mahdollista saavuttaa 2.6–3.6 Mt CO2 vähennys päästöissä 

vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentämistavoite on 50 % vuoden 2005 

tasosta vuoteen 2030 mennessä.   Liikenteen päästöistä noin 90 % syntyy tieliikenteessä, 

joka jakautuu henkilöautoliikenteeseen (58 %), paketti- ja kuorma-autoliikenteeseen (37 

%) ja loput linja-autoliikenteeseen, moottoripyöriin yms. Muut liikkumismuodot, kuten 

raide-, lento-, ja vesiliikenne aiheuttavat noin 7 % päästöistä. Energia- ja 

ympäristöstrategian mukaan nopein keino vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä on 

nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä 

polttoaineilla tai käyttövoimilla. Liikenteen kuluttama energiamäärä on kuitenkin 

vuositasolla niin suuri, ettei sitä voi kokonaan korvata uusiutuvilla polttoaineilla, joten 

myös energiankulutusta täytyy vähentää (Huttunen 2017). Tämä saattaa tarkoitta 

energiatehokkaampaan moottoriteknologiaan panostamista tai siirtymistä vaihtoehtoisiin 

käyttövoimiin. 

 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on tutkinut erilaisia päästöjen 

vähennyskeinoja joilla saavutettaisiin tavoitteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

päästövähennysten vaikutusten arviointia, kustannusvaikutuksia ja päästöjen vähentämisen 

hyötyjä, eli sitä, kuinka suuren päästövähennyksen saa aikaiseksi kustannusyksikköä kohti. 

Tutkimuksessa todettiin, että päästövähennykset vaatisivat kalliita investointeja 

liikenneinfrastruktuuriin, jos päästöjä pyrittäisiin vähentämään investoimalla julkiseen 

liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Tutkimuksessa todetaan, että 

kustannus/hyötysuhteeltaan paras keino päästövähennyksiin olisi kotimaisin keinoin 

tuotetut biopolttoaineet, jotka eivät rajoittasi talouskasvua, mutta tarjoaisivat silti suuren 

päästövähennyspotentiaalin. Päästövähenemän arvo myös kattaisi myös biopolttoaineiden 

kehityksen ja jakelun aiheuttamat lisäkulut (Tuominen et al. 2015). 
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Myös teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt tutkimusta työ- ja 

elinkeinoministeriön aloitteesta miten päästövähennykset saavutetaan. Tutkimuksen 

syntyyn vaikutti etenkin se, ettei nykyisellä energiatehokkuuden kehityksellä saavuteta 

tavoitteena olevaa päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä (Tuominen et al. 2015). 

VTT:n selvityksessä verrattiin kahdeksaa eri päästöskenaariota päästövähennyksien ja 

niiden aiheuttamien kustannusten suhteen. Eri skenaariot näkyvät taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Eri päästövähennysskenaariot (Tuominen et al. 2015) 

 

 

Energiatehokkuuden tämänhetkisen kehityksen kuvaajaksi on otettu skenaario KONV, 

joka ei siis saavuttaisi asetettuja päästötavoitteita. Tämän lisäksi tarvittaisiin myös 

biopolttoaineiden käyttöä (DROP-IN). Myös muille hiilineutraaleille käyttövoimille, kuten 

vedylle tai sähkölle on omat skenaarionsa. Tutkimuksessa todettiin, että kaikki 

päästövähennysskenaariot supistaisivat bruttokansantuotetta ja erot skenaarioiden välillä 

olivat suuret. Kustannustehokkain tapa olisivat investoinnit drop-in -polttoaineisiin ja 

biokaasun tuotantoon. Drop-in polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka sopivat 

suoraan ilman muutoksia nykyiseen jakelujärjestelmään ja ajoneuvoihin (Nylund et al. 

2015). 

 

Suoraan raskaan liikenteen ajoneuvoja koskevaa strategiaa ei Suomessa toistaiseksi ole. 

Suomen tarkoituksena on vaikuttaa EU:ssa valmisteltavaan raskaiden ajoneuvojen 

päästöjenvähentämiseen tähtäävään asetukseen. Raskaan liikenteen päästöjä pyritään sen 
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sijaan vähentämään lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoaineiden jakelua 

parannetaan lainsäädännöllisesti lisäämällä jakeluvelvoitetta (Huttunen 2017). 

 

2.3 Kymenlaakson maakunnan energia- ja ympäristöstrategia 

 

Myös erillisillä maakunnilla ja kunnilla on omia energia- ja ympäristöstrategioita, jotka 

vaikuttavat kyseisen maakunnan tai kunnan alueella toimiviin yrityksiin. Tämän vuoksi 

onkin olennaista tarkastella Kymenlaakson vastaavaa strategiaa. Etenkin tässä tapauksessa, 

jossa yritys tuottaa palveluja suoraan maakunnalle ja sen asukkaille. Kymenlaakson 

strategia seuraa tarkasti Suomen valtiollista energia- ja ympäristöstrategiaa ja sen 

tavoitteita (Kymenlaakson liitto 2012). Tavoitteiden ollessa samat, maakunta panostaa 

seurantaan ja osaltaan jakaa tavoitteita pienempiin osiin ja eri osa-alueille, jotta 

kokonaistavoitteet saavutettaisiin. Tavoitteiden seurantaan käytetään ECOREG:iä. 

Lyhenne tulee sanoista Eco-Efficiency of Regions. ECOREG on Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskuksen, Kymenlaakson liiton ja Suomen ympäristökeskuksen, SYKE:n, 

aloitteesta kehitetty ekotehokkuuden seurantajärjestelmää. Tämä järjestelmä seuraa eri 

indikaattoreiden kehittymistä joiden perusteella voidaan arvioida alueen ekotehokkuutta, 

eli ihmisten käyttämien ekologisten resurssien käytön tehokkuutta. Jätehuoltoon liittyen 

Kymenlaakson tavoitteet on asetettu jätemäärän vähentämiseen sekä kierrätysasteen ja 

hyötykäytön lisäämiseen (Kymenlaakson liitto 2012). Kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen 

tavoitteet ovat yksityisautoilun vähentämisessä ja julkisen liikenteen parantamisessa. 

Lisäksi tavoitteena on jo valtakunnallisissakin tavoitteissa mainittu biopolttoaineiden 

osuuden kasvattaminen liikennepolttoaineissa. Lisäksi tavaraliikenteen määrää on tarkoitus 

siirtää enemmän raide- ja vesiväylille (Kymenlaakson liitto 2012). 

 

 

2.4 Kymenlaakson jäte Oy:n strategia 

 

Myös Kymenlaakson jätteellä on oma strategiansa tuleville vuosille. Se on vahvasti sidottu 

kansallisen ja kuntatason strategioihin, mutta tiettyjä osa-alueita on tarkennettu ja 
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strategiaan on lisätty yhteiskuntavastuullisia asioita. Yrityksen strategiaan kuuluu ennen 

kaikkea yrityksen jatkuvuudesta huolehtiminen tekemällä yhteistyötä muiden jätealan 

yritysten kanssa. Hyötyjätteiden talteenottoon panostetaan kattavalla alueellisella 

toiminnalla, jossa asiakastarpeet huomioidaan. Yrityksen yksi tavoite on myös sen 

toiminta-alueen väestön asennekasvatus, jotta kaikki ottaisivat ympäristöasiat huomioon 

toiminnassaan. Tässä Kymenlaakson jäte pyrkii näyttämään esimerkkiä. Näiden 

tavoitteiden lisäksi yritys pyrkii kehittämään elinkeinoelämää, luomaan lisäarvoa 

jätteenkuljetuksilla palveltaville asiakkaille ja jakamaan tietoutta jätteenkäsittelystä 

(Kymenlaakson jäte 2016). 
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3 JÄTTEENKULJETUSTEN YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT 

 

Raskaat ajoneuvot aiheuttavat noin neljänneksen tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä 

EU:ssa ja kokonaishiilidioksidipäästöistä noin 5 % (Euroopan komissio 2017). Perinteisesti 

jätteet kuljetetaan kuorma-autoilla, jotka käyvät dieselpolttoaineella. Myös näille 

ajoneuvoille on asetettu päästörajat ja päästöjen vähennyksiä koskeva strategia. Huolimatta 

parantuneesta polttoainetehokkuudesta raskaan kaluston kokonaishiilidioksidipäästöt ovat 

kasvaneet 36 % vuosina 1990–2010, pääosin lisääntyneiden ajojen takia (Euroopan 

komissio 2017).  

 

Jätteenkuljetuksista aiheutuvat päästöt ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle, joten niitä 

tulee pyrkiä vähentämään. Päästöinä olennaisimmat ovat polttomoottorissa muodostuvat 

yhdisteet, kuten hiilidioksidi, hiilimonoksidi, rikkidioksidi, typen oksidit, pienhiukkaset, 

metaani ja typpioksiduuli. Tämän lisäksi kuljetuksista aiheutuu pölypäästöjä (Lipasto 

2015). Kuljetuksista saattaa aiheutua päästöjä myös jätekuormien sisällöistä mahdollisissa 

vuoto- tai onnettomuustilanteissa. Päästöiksi voi lukea myös hajuhaitat, ajoneuvojen 

öljyvuodot, sekä jarru- ja rengaspöly. Päästöjä aiheutuu toki myös itse ajoneuvojen 

valmistuksesta ja huollosta (Larsen et al. 2016). 

 

Jätteenkuljetuksiin käytetään erilaisia ajoneuvoja pakkaavista ajoneuvoista 

avolavakuljetuksiin. Kaluston ikä myös vaihtelee, joka saattaa vaikuttaa 

polttoaineenkulutukseen kuljetettua jätetonnia kohden. Ajoneuvon ominaisuuksien lisäksi 

päästöihin vaikuttaa itse ajaminen, eli kiihdytykset, ajonopeus ja pysähdyksien määrä. 

Lisäksi reitin pysähdyspisteiden välinen etäisyys saattaa vaikuttaa päästöjen 

muodostumiseen. Jätteenkuljetusten tulevaisuuteen vaikuttaa muun muassa EU:n, Suomen 

hallituksen, kuntien ja yksittäisten yritysten päätökset. Näistä rungon toiminnalle luovat 

EU:n ja kansallisen tason lait ja säädökset. 
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3.1 Jätteenkeräyksen ja tiekuljetusten päästöt 

 

Jätteenkuljetusten etäisyyksien on huomattu kasvavan jätehuollon modernisoitumisen 

aikana (Salhofer et al. 2007). Ajomatkojen kasvaminen aiheuttaa jätekuljetuksien päästöjen 

kasvua. Useiden syiden on huomattu vaikuttavan etäisyyksien kasvuun, kuten paikallisen 

jätteenkäsittelyn kapasiteetin täyttyminen, jolloin jätettä on pitänyt ajaa toiselle alueelle. 

Myös itse keräysjärjestelmän kehittyminen monimuotoisemmaksi vaikuttaa päästöihin; 

erilaisia jätejakeita kerätään erikseen. Jätteenkäsittely onkin nykyään erikoistunut eri 

jakeiden käsittelyyn, joten ajomatkat eri käsittelylaitoksille ovat kasvaneet (Salhofer et al. 

2007). 

 

Jätteenkeräyksen ja kuljetusten päästöt aiheutuvat pääosin polttoaineenkulutuksesta, vaikka 

jo edellä mainittiin mahdolliset päästöt esimerkiksi jarrulevyistä, renkaista ja 

öljyvuodoista. Nämä toissijaiset päästöt ovat kuitenkin jätetty tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Päästöjä on vaikea laskea todellisesti, sillä keräilyssä käytettyjen ajoneuvojen 

todellista polttoaineenkulutusta ei usein tiedetä. Monesti polttoaineenkulutusta arvioidaan 

keräämällä jätteenkuljetusreittien kilometritiedot ja keräilyajoneuvojen keskimääräinen 

polttoaineenkulutus. Esimerkiksi pakkaavassa jäteautossa tämä menetelmä ei välttämättä 

ota aina huomioon kasvanutta polttoaineenkulutusta jätteen pakkaamisen aikana. 

 

Polttoaineenkulutukseen voi vaikuttaa monella eri tavalla. Esimerkiksi kuljettajan 

ajotavalla voi olla suuri vaikutus polttoaineenkulutukseen. Tätä on erittäin vaikea arvioida 

laskettaessa keskimääräisiä polttoaineenkulutuksia. Jätteenkuljetuksissa on monia muitakin 

muuttuvia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kulutukseen ja sitä kautta päästöihin. Autojen 

tyypin, koon ja vuosimallien välillä voi kulutus vaihdella merkittävästikin. Lisäksi auton 

kuormaaminen vaikuttaa kulutukseen oleellisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että tyhjä 

kuorma-auto tuottaa 76–90 % vähemmän päästöjä kuin täyteen kuormattu (Keller et al. 

1997). Lisäksi tie- ja liikenneolosuhteilla voi olla vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Eri 

teiden ajonopeudet, ruuhkaisuus ja mäkisyys tulisi ottaa huomioon arvioidessa 

polttoaineenkulutusta eri ajoreiteillä. Lisäksi pysähtymiskerrat saattavat vaikuttaa 

olennaisesti kulutukseen (Salhofer et al. 2007). 
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Jätteenkeräystä suoritetaan pääosin dieselkäyttöisillä kuorma-autoilla (Maimoun et al. 

2016). Dieselmoottorin päästöt eroavat bensiinimoottorista olennaisesti ja niiden 

ongelmana onkin pidetty kohtalaisen suuria pienhiukkas- ja typenoksidipitoisuuksia, jotka 

aiheuttavat niin ympäristöongelmia kuin terveyshaittoja ihmisille (Prasad ja Bella, 2011). 

Lisäksi tutkimuksissa on selvinnyt, että dieselmoottorien päästöt aiheuttavat happosateita, 

lisäävät alailmakehän otsonia ja heikentävät näkyvyyttä (Reşitoğlu et al. 2015). 

Dieselmoottorin pakokaasupäästöjen on myös todettu aiheuttavan hengitystieongelmia ja 

jopa syöpää (Lewtas 2007). Kuvassa 1 näkyy yleinen dieselmoottorin pakokaasun 

koostumus. Kuvasta näkyy hiilidioksidin, hiilimonoksidin, typen oksidien, pienhiukkasten, 

rikkidioksidin ja hiilivetyjen osuus. 

 

 

Kuva 1 Dieselmoottorin pakokaasun koostumus (Reşitoğlu et al. 2015) 

 

Dieselistä siis muodostuu haitallisia päästöjä polttomoottorissa. Näistä olennaisimmat 

yhdisteet ovat hiilimonoksidi, hiilivedyt, typen oksidit ja pienhiukkaset. Lisäksi 

hiilidioksidilla on ilmakehää lämmittävä vaikutus, mutta se ei ole sinänsä myrkyllinen 
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päästö. Näiden myrkyllisten päästöjen osuus pakokaasuista on siis noin prosentin luokkaa. 

Tästä suurin osa tulee typen oksideista, jotka muodostavat noin puolet myrkyllisistä 

päästöistä (Reşitoğlu et al. 2015). Typen oksidien jälkeen seuraavaksi merkittävin yhdiste 

ovat pienhiukkaset. Rikkidioksidin osuus riippuu käytetyn polttoaineen ominaisuuksista ja 

nykyään käytetäänkin usein erittäin alhaisen rikin polttoaineita, jotta rikkidioksidin osuus 

saadaan minimoitua (Reşitoğlu et al. 2015). Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan erilaiset 

dieselmoottoreiden päästökomponentit ja niiden vaikutukset. 

 

3.1.1 Hiilidioksidi (CO2) 

 

Hiilidioksidipäästöt muodostavat suurimmat osan ympäristöä lämmittävistä 

pakokaasupäästöistä, jopa yli 99 % jätteenkeräyksen kasvihuonekaasuista aiheutuu 

hiilidioksidista (Fruergaard et al. 2009). Hiilidioksidi on hajuton, väritön, myrkytön ja 

huonosti reagoiva kaasu, joka koostuu yhdestä hiiliatomista ja kahdesta happiatomista. 

Hiilidioksidi sitoo lämpöä ilmakehässä. Hiilidioksidi kuuluu yhdisteiden normaaliin 

kiertoon ilmastossa, mutta muun muassa fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia 

ilmaston hiilidioksidipitoisuus on noussut, joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Suurina 

pitoisuuksina hiilidioksidi voi aiheuttaa tukehtumisen, sillä se syrjäyttää hapen. 

 

3.1.2 Hiilimonoksidi (CO) 

 

Hiilimonoksidia eli häkää syntyy epätäydellisessä palamisessa, joka pääosin johtuu ilma-

polttoaine -suhteesta. Hiilimonoksidia syntyy eniten kun ilma-polttoaine – suhde on alle 

yhden, eli seos on rikasta (Wu et al. 2004). Hiilimonoksidia voi syntyä muun muassa 

moottorin käynnistyessä tai äkillisessä kiihdytyksessä, jossa vaaditaan enemmän 

polttoainetta. Näissä tilanteissa hiili ei ehdi muuttua hiilidioksidiksi, vaan osa jää 

hiilimonoksidiksi. Vaikka hiilimonoksidia syntyy eniten rikkailla polttoaineseoksilla, voi 

sitä syntyä vähän myös laihalla polttoaineseoksella (Faiz et al. 1996). Diesel-moottoreissa 

polttoainesuhde on jatkuvasti yli yhden, eli hiilimonoksidin muodostus on alhaista. 
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Hiilimonoksidia kuitenkin muodostuu, jos polttoaine ei sekoitu kunnolla palamisilman 

kanssa. 

 

Hiilimonoksidi on väritön ja hajuton kaasu, joka kulkeutuessaan hengitysteihin sitoutuu 

hemoglobiiniin estäen hapen sitoutumisen. Suurina pitoisuuksina hiilimonoksidi voi 

aiheuttaa hapenpuutetta. Hiilimonoksidi voi myös vaikuttaa eri elimien toimintoihin 

aiheuttaen hidastuneita refleksejä ja sekavuutta (Raub 1999; Kampa ja Castanas 2008; 

Walsh 2011; Strauss et al. 2004). 

 

3.1.3 Hiilivedyt (HC) 

 

Hiilivedyt ovat palamatonta polttoainetta ja niitä syntyy moottorin sylintereiden seinämien 

läheisyydessä lämpötilan ollessa liian alhainen täydelliselle palamiselle. Lämpötila 

sylinterin keskellä on huomattavasti korkeampi (Correa ja Arbilla 2008). Hiilivetyjä on 

monia erilaisia, metaani, CH4, on yksinkertaisin hiilivety, joka koostuu yhdestä 

hiiliatomista ja neljästä vetyatomista. Normaalisti hiilivetyjen määrä ilmaistaan metaani-

ekvivalenttina (Reşitoğlu et al. 2015). Diesel-moottorit tuottavat yleisesti alhaisia määriä 

hiilivetyjä, mutta pienillä kuormilla hiilivetyjä voi syntyä laihalla polttoaineen ja ilman 

seoksella, jolloin palaminen ei ole täydellistä, joko palamisen hitauden takia, tai jos sytytys 

jää kokonaan tapahtumatta. Tällöin hiilivetypäästöt ovat korkeimmillaan (Zheng ja 

Banerjee, 2008). Diesel-moottoreissa hiilivetyjen syntyyn vaikuttavat polttoaineen 

koostumus, moottorin säädöt ja tyyppi. Hiilivetypäästöt riippuvat myös epätavallisien 

käyntitilanteiden määrästä. Muun muassa nopeat muutokset moottorin käyntinopeudessa ja 

viat ruiskutuksessa voivat johtaa suuriin määriin palamatonta polttoainetta pakokanavassa 

(Payri et al. 2009). Palamattomat hiilivedyt reagoivat vielä pakoputkessa, jos lämpötila on 

yli 600 °C ja happea on läsnä, joten hiilivetypäästöt saattavat olla huomattavasti alemmat 

pakoputkesta mitattuina kuin suoraan sylinterin pakokanavasta mitattuna (Faiz at al. 1996). 

Hiilivetypäästöjä aiheutuu myös muualta kuin sylintereistä. Hiilivetypäästöjä voi tulla 

myös moottorilohkosta, polttoainejärjestelmästä ja huohotuskanavista (Faiz at al. 1996). 

Hiilivetypäästöjen suhteen suurin määrä, noin 50–60%, tulee pakoputkesta. 
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Moottorilohkosta päästöjä tulee noin 20–35%. Haihtumisesta ja huohotuksesta päästöjä 

aiheutuu noin 15–25% kokonaispäästöistä (Dhariwal 1997). 

 

Hiilivedyillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Muiden 

yhdisteiden kanssa ne lisäävät alailmakehän otsonia. Ajoneuvot aiheuttavat noin 50 % 

otsonin muodostumisesta. Hiilivedyt ovat myrkyllisiä aiheuttaen hengityselimien 

ärsyyntymistä ja syöpää (Diaz-Sanchez 1997; Krzyzanowski et al. 2005). 

 

3.1.4 Pienhiukkaset (PM) 

 

Hiukkaspäästöt aiheutuvat polttoprosessista. Hiukkaset voivat koostua pienistä osista 

palamatonta polttoainetta, voiteluöljystä, tuhkasta, sulfaateista ja vedestä (Maricq 2007). 

Suurin osa hiukkaspäästöistä tulee polttoaineen palamattomista hiilivedyistä ja 

voiteluöljystä. Tutkimusten mukaan pienhiukkaset koostuvat 31–41% hiilestä, 7 % 

palamattomasta polttoaineesta, 25–40% palamattomasta voiteluaineesta, 14 % sulfaateista 

ja vedestä ja noin 13 % on tuhkaa ja muita aineita kuten metalleja (Reşitoğlu et al. 2015). 

Hiukkaspäästöjen hiukkaset ovat normaalisti halkaisijaltaan 15–40 nm ja arviolta yli 90 % 

hiukkasista on alle 1 µm. Pienhiukkasten muodostuminen riippuu monista asioista, kuten 

moottorin poltto- ja laajentumisvaiheista, polttoaineen laadusta, etenkin sulfaatti- ja 

tuhkapitoisuuksista, polttoprosessin lämpötilasta ja pakokaasujen jäähtymisestä (Burtscher 

2005). Pienhiukkaspäästöt diesel-moottoreista ovat huomattavasti korkeampia, noin 

kuudesta kymmeneen kertaa, kuin bensiinimoottoreiden pienhiukkaspäästöt. Hiukkaset 

voidaan jakaa kolmeen pääaineeseen, nokeen, liukoiseen orgaaniseen ainekseen (SOF) ja 

epäorgaaniseen ainekseen (IF). Yli puolet hiukkaspäästöistä on nokea, joka näkyy mustana 

savuna. SOF on enimmäkseen raskaita hiilivetyjä, jotka ovat imeytyneet tai 

kondensoituneet noen päälle. SOF muodostuu palamattomasta polttoaineesta, 

voiteluöljystä ja palamisprosessin aikana syntyneistä yhdisteistä. SOF-määrät ovat 

korkealla kun moottoria kuormitetaan vähän ja pakokaasun lämpötilat ovat alhaisia (Sarvi 

et al. 2011; Tighe et al. 2012; Stanmore et al. 2001; Sharma et al. 2005). 
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Pienhiukkasten vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön on tehty monia tutkimuksia ja niiden 

on huomattu aiheuttavan monia negatiivisia vaikutuksia, kuten ilman, vesistöjen ja 

maaperän pilaantumista, rakennuksien likaantumista, näkyvyyden huonontumista. 

Ihmisillä pienhiukkaset lisäävät ennenaikaista kuolemaa ja aiheuttavat astmaa, 

keuhkosyöpää ja verenkiertoelimistön sairauksia. Lisäksi pienhiukkaset vaikuttavat 

maatalouden tuottavuuteen ja ilmastonlämpenemiseen (Englert 2004; OECD 2002; 

Michaels ja Kleinman 2000). 

 

3.1.5 Typen oksidit (NOx) 

 

Diesel moottoreissa käytetään kuumaa ahdettua ilmaa palamisprosessissa, joka koostuu 

pääosin hapesta (O2) ja typestä (N2). Ilma puristetaan kasaan sylinterissä ja siihen 

ruiskutetaan polttoaine, joka syttyy ja paisuu luovuttaen energiaa. Normaalisti typpi ei 

reagoi ilman kanssa, mutta korkeissa, yli 1600 °C:een, lämpötiloissa typpi muodostaa 

ilman kanssa typen oksideja (NOx). Eli typen oksidien muodostuminen riippuu ilman 

määrästä ja lämpötilasta sylinterissä. Myös seoksen viipymisaika sylinterissä vaikuttaa 

typen oksidien muodostumiseen. Typen oksidien muodostuminen lisääntyy lämpötilan 

noustessa. Sadan asteen lämpötilannousu kolminkertaistaa typen oksidien muodostumisen 

(Lee et al. 2013; Bosch 2005). Typen oksideilla tarkoitetaan typpimonoksidia (NO), ja 

typpidioksidia (NO2). Typen oksideista pääosa (85–95%) on typpimonoksidia, joka 

hiljalleen muuttuu typpidioksidiksi ilmakehässä. Tieliikenteen osuus typen oksidien 

kokonaispäästöistä ilmaan on 48 %. Diesel ajoneuvojen osuus typen oksidien 

muodostumisessa on huomattava, sillä dieselmoottoreissa palamislämpötilat ovat 

korkeampia kuin bensiinimoottoreissa. Dieselmoottorit muodostavatkin noin 85 % 

tieliikenteen typen oksidipäästöistä (Lipasto 2015; Lee et al. 2013). 

 

Typen oksidien tiedetään aiheuttavan monia ympäristö- ja terveysriskejä kuten 

happamoitumista, otsonin muodostumista, rehevöitymistä ja savusumun lisääntymistä. 

Kaikki nämä ovat vakavia ongelmia suurkaupungeissa. Molempia typpimonoksidia ja 

typpidioksidia pidetään haitallisina, mutta typpidioksidin myrkyllisyys on noin 
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viisinkertainen typpimonoksidiin verrattuna aiheuttaen keuhkosairauksia. Typpidioksidi 

ärsyttää keuhkoja ja alentaa vastustuskykyä muun muassa influenssalle. (Kagawa 2002) 
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4 JÄTTEENKERÄYS 

 

Jätteenkeräyksellä on tärkeä yhteiskunnallinen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. 

Jätteenkeräyksen kattavuus vaihtelee eri maiden kesken ja se on vahvasti sidottu maan 

varallisuuteen. Keräysaste voi olla alimmillaan 41 % alhaisen toimeentulon maissa ja jopa 

98 % korkean toimeentulon maissa (Hoornweg ja Bhada-Tata 2012). Keräysasteet voivat 

vaihdella myös kaupunkien ja maaseutujen välillä. Itse aluekeräyksen järjestämiseen on 

monia eri vaihtoehtoja. Jätteet voidaan kerätä suoraan kotitalouksilta ja muilta 

jätteentuottajilta. Suomessa jätteentuottajat yleensä maksavat tästä palvelusta. Jos 

kiinteistöillä ei ole omia jäteastioita jätteentuottajat voivat myös kantaa jätteet kadun 

varrelle keräyspäivänä, josta jätehuoltoyhtiö kerää ne pois. Toinen tapa järjestää jätehuolto 

on kerätä jätteet yhteisistä jäteastioista, jotka ovat tietyissä paikoissa naapurustossa. Eli 

kiinteistöillä ei ole omia jäteastioita. Yhteiset jäteastiat voidaan tyhjentää ennalta sovittuina 

ajankohtina. 

 

Hieman aluekeräyksestä poiketen jätteet voidaan myös toimittaa suoraan 

jätteenkäsittelypaikkoihin tai välivarastoihin. Eri jätteenkeräysmenetelmät eroavat maittain 

ja jopa kaupungeittain. Lisäksi eri jätejakeilla saattaa olla omat keräysmenetelmänsä. 

 

Eri keräystavat voivat vaikuttaa moniin asioihin, kuten tuholaisten lisääntymiseen, jos 

jäteille ei ole omaa keräysastiaa, vaan ne kerätään kadunvarsilta. Myös keräystiheys 

vaikuttaa järjestelmän kustannuksiin ja ihmisten asumismukavuuteen. Jätteitä ei tule kerätä 

liian usein, mutta ei myöskään liian harvoin. Keräystiheyteen tulisikin ottaa iteratiivinen 

lähestymistapa, jolla haetaan paras keräystiheys ja jäteastiakoko tietylle kohteelle. Lisäksi 

olisi hyvä jos jätteentuottajat maksaisivat itse jätehuollosta, sillä se ohjaisi jätteentuottoa 

parhaiten (Hoornweg ja Bhada-Tata 2012). 
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Tässä työssä alueellinen keräys tarkoittaa jätteen keräilyä sen tuottopaikoilta, kuljetusta 

käsittelyyn ja purkua käsittelypaikalla. Kaikki nämä vaiheet aiheuttavat päästöjä, joita 

pyritään vähentämään. 

  

4.1 Erilaiset keräysjärjestelmät 

 

Tapoja kerätä jätettä on useita riippuen jätteiden lajitteluasteesta, jätejakeesta, määrästä ja 

keräyspisteestä. Yksi alkeellisimmista jätteenkeräilymuodoista on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2 Alkeellinen jätteenkeräys (Chandrappa 2012) 

 

Kuvassa 2 esitetyssä järjestelmässä ihmiset heittävät jätteet tien viereen sattumanvaraisesti, 

josta jäteyhtiön työntekijät käyvät keräämässä ne säkkeihin tai astioihin, jotka kuljetetaan 

rekoilla jatkokäsittelyyn. Järjestelmä voi olla käytössä maissa, joissa ihmisten tietämys 
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ympäristöasioista on alhaisella tasolla, yleensä kehittyvissä maissa, mutta samankaltaista 

toimintaa saattaa nähdä myös kehittyneissä maissa (Chandrappa 2012). 

 

Jätejakeen ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti sen keräilyyn, suuret kappaleet tai suuret 

jätemäärät täytyy kerätä erilaisilla ajoneuvoilla, kuin pienet määrät erikoisjätteitä 

(Tchobanoglous et al. 1993). Keräysjärjestelmät usein suunnitellaan asuinalueen mukaan, 

Yhdysvalloissa pääsääntöisesti käytetään neljää menetelmää lajittelemattoman 

yhdyskuntajätteen keräilyyn. Menetelmät ovat kadunvarsikeräily suoraan 

asuinrakennuksen edestä joko manuaalisesti tai mekaanisesti. Keräily kujalta tai tien 

varresta, jolloin joka asunnolta ei kerätä erikseen jätteitä. Nouto ja palautus keräily, jossa 

jätteenkeräilijä hakee ja palauttaa jäteastiat asuinrakennuksen jätekatokselta. Tästä 

keräilytavasta on myös sellainen versio, jossa kiinteistönomistaja hakee tyhjän astian itse 

kadunvarresta tyhjennyksen jälkeen. Lisäksi jollain alueilla voi olla järjestelmä, jossa 

jätteenkeräilijä hakee ja palauttaa roska-astian suoraan jokaisen kiinteistön takapihalta. 

Seuraavaan taulukkoon on kerätty vertailutietoja Yhdysvalloissa käytetyistä eri 

järjestelmistä. 
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Taulukko 2 Erilaisten keräysmenetelmien vertailu (Tchobanoglous et al. 1993) 

Erilaisten keräysmenetelmien vertailu 

Huom. Kadunvarsi 

Kadunvarsi 

(mekaaninen) Kuja/tienvarsi 

Nouto ja 

palautus Nouto 

Nouto 

takapihalta 

Vaatii kodinomistajalta:             

Täysien astioiden 

kantamista Kyllä Kyllä Mahdollisesti Ei Ei Ei 

Tyhjien astioiden 

kantamista Kyllä Kyllä Mahdollisesti Ei Kyllä Ei 

Vaatii kodinomistajalta 

aikataulujen noudattamista Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

Esteettiset ongelmat:     

 

  

 

  

Jätteiden leviämisen riski Korkea Kohtalainen Korkea Matala Korkea Matala 

Roska-astiat näkyvillä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

Haittaeläinriski Kyllä Kyllä Korkein Ei Ei Ei 

Astioiden kaatumisriski Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

Työvoiman määrä:             

Normaalisti 2 2 1 3 3 3 

Vaihtelu 1-3 1-3 1-3 3-7 1-5 3-5 

Ajankäyttö Alhainen Alhainen Alhainen Korkea Keskim. Keskim. 

Loukkaantumisriski Alhainen Alhainen Alhainen Korkea Keskim. Korkea 

Valituksien määrä 

(läpikulku) Alhainen Alhainen Alhainen Korkea Korkea Korkea 

Erikoisvaatimukset 

  

Vaatii 

standardin-

mukaiset 

astiat 

Vaatii 

soveltuvat 

kujat ja 

ajoneuvot. 

Alhainen 

ruuhkien riski. 

Korkea 

ajoneuvojen ja 

astioiden 

kuluminen     

Vaatii 

täysien 

astioiden 

kuljetus-

menetelmän 

Kustannukset ajankäytöstä 

ja astioiden koosta Alhaiset Alhaiset Alhaiset Korkeat Kohtalaiset Kohtalaiset 

 

Kuten aiemmin on jo mainittu, eri maissa ja paikkakunnilla saattaa olla käytössä erilaisia 

jätteenkeräilymenetelmiä. Esimerkiksi Australiassa keräily kadunvarrelta on yleisin 

menetelmä, jossa käytössä on kolme erilaista jäteastiaa; yksi kierrätettäville jätteille, yksi 

sekajätteelle ja yksi puutarhajätteelle.  Lisäksi monella kiinteistöllä on oma komposti. 

Joillain pienillä alueilla, yleensä kaupungeissa, kehittyneissä maissa on käytössä 

alipaineeseen perustuva maanalainen keräilymenetelmä. Intiassa kadunvarsikeräily on 

yleisessä käytössä, lisäksi jollain alueilla jätteet haetaan suoraan kiinteistöltä. Taipeissa, 

paikallishallinto on toimittanut jätesäkit asukkaille, mihin jätteet laitetaan. Useimmissa 

paikoissa jätteenkeräily pyritään toteuttamaan ruuhkattomina aikoina (Chandrappa 2012). 
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4.1.1 Alueellinen keräys Suomessa 

 

Suomessa jätteenkeräyksestä on säädetty jätelaissa (L 17.6.2011/646), jonka tarkoituksena 

on ”…ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 

ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen 

kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.”. Jätelaissa 

periaatteessa otetaan kantaa myös aluekeräykseen pykälässä 32 määräämällä kunta 

järjestämään jätehuolto monille sen alueen toimijoille ja pykälässä 41 määräämällä 

kiinteistön haltijan vastuulliseksi luovuttaa jäte kunnan järjestämälle jätehuollolle. 

Keräyksen järjestäminen voidaan hoitaa eri tavoilla. Jäte Voidaan kerätä 

kiinteistökohtaisesti tai aluekeräyspistestä, johon kiinteistöjen haltijat tuovat jätteensä. 

Myös toisen kiinteistön kanssa jaettu jäteastia, ns. kimppa-astia, on mahdollinen 

(Hankasalmi 2014; Kymenlaakson jäte 2012). 

 

Aluekeräyksen piirissä olevilla kiinteistöillä voi olla useampia eri jäteastioita, joihin 

kerätään eri jätejakeita. Yleensä kaupungeissa kerätään jätteitä useampiin eri astioihin kuin 

haja-asutusalueilla. Jätteenkeräyksestä säädetään alueittain jätehuoltomääräyksillä ja 

määräykset voivat vaihdella alueittain. Yleensä astia sekajätettä varten on pakollinen ja 

muiden jakeiden keräysastiat riippuvat kiinteistöjen lukumäärästä. 

 

4.2 Keräysajoneuvot 

 

Jätteenkeräilyä tehdään maasta riippuen erilaisilla tavoilla. Kehittyvissä maissa, saatetaan 

keräillä jätteitä käsin ilman minkäänlaista ajoneuvoa. Myös työnnettäviä kärryjä, 

hevoskärryjä tai polkupyörää saatetaan käyttää kehittyvissä maissa, joissa jätehuoltoon ei 

panosteta rahallisesti tai alueilla, joissa ei pääse ajamaan ajoneuvoilla. Monissa paikoissa 

käytössä on moottoroituja ajoneuvoja, kuten pieniä kolmipyöräisiä, avolava-autoja, 

rekkoja, joko pakkaavina tai ilman pakkaamista. Myös traktoreita voidaan käyttää 

keräilyssä ja jopa laivoja jätekuljetuksissa (Chandrappa 2012). Avolavoilla varustettuja 

ajoneuvoja, jotka eivät pakkaa jätettä saatetaan käyttää maissa joissa jäte on hyvin kosteaa 
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tai tiheää, työvoima on verrattain edullista, koulutetun työvoiman hankkiminen on 

hankalaa ja keräysreitit ovat pitkiä ja harvaan asutettuja. Pakkaavia ajoneuvoja voidaan sen 

sijaan käyttää paikoissa, joissa tiet ovat asfaltoituja ja jätteen kosteus tai tiheys on 

verrattain alhainen. Pakkaavien ajoneuvojen huonoja puolia ovat korkea alkuinvestointi ja 

huoltokustannukset, koulutetun työvoiman tarve, koulutetun huoltohenkilöstön tarve, 

varaosien saatavuusongelmat ja ongelmat märän, öljyisen tai hankaavan jätteen kanssa. 

Käytännössä voidaan sanoa, että kehittyneimmissä maissa myös jätteenkuljetukseen 

käytetyt ajoneuvot ovat kehittyneitä ja manuaalisen työn määrä on pienempi kuin 

kehittyvissä maissa. 

 

4.2.1 Takalastaaja 

 

Takalastaaja on yleisessä käytössä ympäri maailmaa ja se on myös Suomen yleisin 

jätteenkeräysajoneuvo. Takalastaajassa on kuormauslaite, joka nostaa jäteastian auton 

kuormauskaukaloon ja puristin, joka pakkaa jätteen pienempään tilaan. Näin 

jätteenajaminen vähentyy kun kerralla saadaan suurempi kuorma ajettua (GarbageX; 

Hupponen et al. 2014). Takalastaajia on erikokoisia ja ne soveltuvat laajalle joukolle 

jäteastioita. Kuva 3 esittää yhtä yleisintä takalastaajamallia (NTM). 

 

 

Kuva 3 Takalastaaja (NTM) 

 



34 

 

 

Takalastaajat rakennetaan 6–26 tonnin kuorma-auton alustan päälle riippuen 

käyttötarkoituksesta. Yleisimmässä mallissa on vivuista käytettävät jäteastian nostin ja 

vinssi, sekä pakkaus- ja tyhjennystoiminnot. Takalastaajilla voidaan tyhjentää 140–1100 

litran jäteastioita ja osa autoista on suunniteltu esimerkiksi biojätteen tai nestemäisten 

jätteiden keräämistä varten (NTM). 

 

4.2.2 Etulastaaja 

 

Etulastaaja (Kuva 4) nostaa jäteastian auton kopin yli etupuolelta. Etulastaajassa kuljettaja 

ohjaa nostoa auton sisältä, joten hänen ei tarvitse astua ulos nostoa varten. Etulastaajaan 

soveltuvat jäteastiat ovat sille tehtyjä eivätkä siis yhteensopivia esimerkiksi takalastaajan 

kanssa. Etulastaajaa voidaan käyttää teollisuuden ja yrityskiinteistöjen jätehuollossa, ja 

paikoissa joissa on tilaa nostaa astia auton yli (GarbageX). 

 

 

Kuva 4 Etulastaaja (NTM) 

 

Kuvassa 4 oleva etulastaaja on Ab Närpes trä & metall – NTM – yrityksen FL-P-malli, 

jossa on maksimissaan 36 kuutiometrin kapasiteetti. Malli tyhjennetään kippaamalla, joten 

purkulevyä ei tarvita (NTM). 
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4.2.3 Sivulastaaja 

 

Sivulastaajassa jätekuorma nostetaan auton sivulta säiliöön. Kuljettaja operoi nostoa 

kopista käsin. Sivulastaaja saattaa aiheuttaa liikenteelle vaaratilanteita sivutilassa 

tapahtuvan toiminnan takia. Myös ahtaissa paikoissa toimiminen saattaa olla hankalaa 

(GarbageX; NTM). 

 

 

Kuva 5 Kaksilokeroinen sivulastaaja (NTM) 

 

Kuvassa 5 on esitelty pakkaava kaksilokeroinen sivulastaaja. Kuvan malli yltää 2,3 metrin 

päässä oleviin jäteastioihin ja nostotapahtumaa ohjataan kopista. Autolla voi tyhjentää 

jäteastioita 660 litraan saakka. 

 

4.2.4 Puomiauto 

 

Puomiautolla tarkoitetaan autoa, joka nostaa jätteet puomilla joko vaihtolavalle tai 

pakkaavaan jätesäiliöön. Autoa käytetään pääsääntöisesti syväkeräyssäiliön tai 

kertakäyttöisten jätesäkkien tyhjentämiseen. Puomiautoa voidaan käyttää myös muuhun 

toimintaan, joten se ei ole sidottu ainoastaan jätteenkuljetukseen. Autot voivat olla myös 

kevyempiä, joten ne eivät aiheuta tiestölle yhtä suuria kuormituksia kuin raskaammat autot 

(GarbageX). 
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Kuva 6 Puominosturi (NTM) 

Kuvassa 6 takalastaajaan on asennettu puomi, joka mahdollistaa syväkeräyssäiliöiden 

tyhjentämisen. Autossa on kauko-ohjattu hydraulinen puomi (NTM). 

 

4.2.5 Vaihtolava-auto 

 

Kuvassa 7 on esitelty vaihtolava-auto. Kyseinen auto kuljettaa suljettua jätekonttia, jonka 

voi vaihtaa kohteessa vinssin avulla. 

 

Kuva 7 Vaihtolava-auto (GarbageX) 

 

Vaihtolava-autolla viitataan autoon, jossa on vaihtolavalaite, eli mahdollisuus ottaa kyytiin 

ja kuljettaa avonaisia tai umpinaisia lavoja, sekä puristimella ja ilman puristinta olevia 

jätesäiliöitä (Hupponen et al. 2014). Vaihtolava-autoja käytetään usein rakennusjätteen 
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keräämiseen ja kuljettamiseen, tai jätteen siirtokuljetuksiin, etenkin, jos kuljetusmatkat 

ovat pitkiä. Vaihtolava-autoja on useita erilaisia riippuen käyttötarkoituksesta. Autoissa 

lähinnä vaihtelee lavan muoto, koko ja nostotapa (Kogler 2007). Vaihtolava-auton 

huonona puolena pidetään suurta tilantarvetta purussa ja lastauksessa, sekä 

epätaloudellisuutta (GarbageX). 

 

4.2.6 Lokeroauto 

 

Lokeroautossa on kaksi tai useampia lokeroita jätteiden lajittelua varten. Lokerot voivat 

olla pakkaavia, jolloin jätettä mahtuu enemmän autoon. Etuna lokeroautossa on 

tyhjentämisajojen vähentyminen, sillä auto pystyy keräämään eri jätejakeita. Huonona 

puolena on lokeroiden epätasainen täyttyminen, jolloin muihin lokeroihin jää vajausta kun 

täysi lokero täytyy käydä tyhjentämässä. 

 

 

Kuva 8 Lokeroauto kahdella lokerolla (NTM) 

 

Kuvassa 8 on NTM Oy:n lokeroauto, joka on suunniteltu biojätteen ja kierrätettävän 

materiaalin keräämiseen. Autossa on kaksi erillistä puristinta, jotka estävät jätejakeiden 

sekoittumisen. Järjestelmän saa asennettua usealle eri alustalle (NTM). 
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4.2.7 Lotos-jäteauto 

 

Lotos-jäteauto on kuorma-auton alustalle kasattu kokonaisuus, joka koostuu pakkaavasta 

kontista ja jäteastian tyhjennyslaitteesta. Kontteja on kolmea eri kokoa: 22 m³, 24 m³ ja 27 

m³. Auton etuna on käytettävyys vaihtolava-auton tapaan ja kontin nopea vaihto, jolloin 

itse konttien tyhjennys voidaan hoitaa eri ajoneuvolla kuin keräily. Kontteja voidaan myös 

kuljettaa junalla (Haller). 

 

 

Kuva 9 Lotos-jäteauto (Haller) 

 

Kuvassa 9 näkyy lotos-jäteauto takakulmasta. Perässä on siis astioiden nostolaite, jolla 

voidaan nostaa erikokoisia astioita 60 litran astioista 1100 litran astioihin (Haller). 

 

4.3 Keräysajoneuvojen päästöluokat 

 

Raskaalle kalustolle on määritelty Euro-päästörajat, joita on kuusi dieselmoottoreille. 

Nämä ovat esitelty taulukossa 3. Taulukossa ensimmäinen Euro III-luokka EEV-

ajoneuvoille (EEV=Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) viittaa ”korostetun 

ympäristöystävällisyyden ajoneuvoon”, joka on vapaaehtoinen (DieselNet 2016). Kuten 

taulukosta näkee, päästörajat kiristyvät vuosittain. 
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Taulukko 3 Euro-päästörajat (Dieselnet 2016) 

 

 

4.4 Vaihtoehtoiset polttoaineet jätteenkeräyksessä 

 

Myös muita polttoaineita on mahdollista käyttää jätteenkeräyksessä kuin perinteistä 

dieseliä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään muutamia vaihtoehtoja dieselille. 

Biopolttoaineilla saattaa olla merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus (46–74 %) 

jätteenkeräyksessä. Päästövähennys kuitenkin riippuu kyseisen polttoaineen 

valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista (Hupponen et al. 2014). 

 

4.4.1 Maakaasu ja biokaasu 

 

Maakaasu on dieselin tapaan fossiilinen polttoaine. Se kuitenkin aiheuttaa vähemmän 

päästöjä kuin diesel, sillä se ei sisällä lainkaan raskasmetalleja ja vain vähän rikkiä, myös 

pienhiukkaspäästöt ovat erittäin alhaiset. Maakaasua saadaan maanalaisista maakaasu- ja 

öljyesiintymistä maalta ja mereltä (Gasum 2017). 
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Maakaasua voidaan korvata kotimaisella biokaasulla, jota valmistetaan muun muassa 

ruoka- ja puutarhajätteistä, jätevesilietteistä, lannasta tai teollisuuden sivutuotteista. 

Biokaasun tuotannosta syntynyt ravinnejäännös voidaan käyttää lannoitteena. Biokaasua 

voidaan myös valmistaa kasvatetusta biomassasta (Gasum 2017b). Biokaasua voidaan 

myös ottaa talteen kaatopaikoilla, jolloin siitä saadaan puhdistuksen jälkeen polttoainetta 

joko liikenteen tai energiantuotannon tarpeisiin. Suurin osa tästä kaasusta kuitenkin 

käytetään paikallisesti energiantuotantoon (Huttunen ja Kuittinen 2012). 

 

Uusin biokaasulaitos valmistuu kesällä 2017 Mustankorkean jätteenkäsittelyalueelle 

Keski-Suomeen. Laitoksesta tulee alueen suurin kuivamädätystekniikkaan perustuva laitos, 

joka tuottaa biokaasua ja mädätettä. Alueen jätteenkeräilyn kilpailutuksessa on vaadittu 

biokaasun käyttöä keräysajoneuvoissa, ja kilpailutuksen voittanut Sihvari Oy investoikin 

uusiin ajoneuvoihin, jotka tankataan jätteenkäsittelyalueella. (YLE 2016; Sihvari Oy 2017) 

 

Maakaasuajoneuvoja on käytössä raskaassa liikenteessä muuallakin. Lassila & Tikanoja 

Oyj otti vuonna 2008 käyttöön maakaasukäyttöisiä jäteautoja pääkaupunkiseudun 

ympäristöhuollossa. Muun muassa Mercedes-Benz valmistaa maakaasukäyttöisiä Econic – 

jäteautoja. Maakaasun etuna dieseliin verrattuna voidaan pitää alentuneita päästöjä. 

Etenkin pienhiukkaspäästöjen ja typenoksidien on todettu olevan alempia maakaasu kuin 

dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla. Maakaasukäyttöisen kuorma-auton pienhiukkaspäästöt 

saattoivat olla puolet pienemmät kuin dieselkäyttöisen kuorma-auton. Typenoksidien 

määrässä ero oli vielä suurempi; maakaasukäyttöisen auton päästöt olivat noin 40 kertaa 

pienemmät kuin diesel auton. Myös häkäpäästöt olivat maakaasulla ajettaessa noin 

kymmenkertaiset verrattuna dieseliin (Quiros et al. 2016). 

 

4.4.2 Sähkö- ja hybridiajoneuvot 

 

Sähkön ja akkujen käyttö jäteajoneuvoissa rajoittuu hybridijärjestelmiin, joissa sähköllä 

hoidetaan esimerkiksi jätteiden pakkaus. Hybridijärjestelmiä on useita, joissain 

jätteenpakkaus hoidetaan sähköisesti ladattavalla akulla, toisissa akku latautuu ajon aikana, 
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eikä ulkoista latausmahdollisuutta ole. Joissain ajoneuvoissa myös lastaus on mahdollista 

suorittaa sähköllä. Hybridijärjestelmät voivat olla myös samankaltaisia kuin 

henkilöautoissa, joissa moottori sammuu tyhjäkäynnin välttämiseksi ja liikkeellelähtö 

tapahtuu sähköllä. Hybridijärjestelmiä voi toteuttaa myös hydrauliikan avulla, jolloin 

jarrutusenergiaa otetaan talteen ja säilötään paineakkuun, josta energia voidaan purkaa 

liikkeellelähdössä. Tällaisen järjestelmän on tutkittu säästävän noin 20 % 

polttoaineenkulutuksessa verrattuna tavalliseen jäteautoon (Bender et al. 2014). Volvo on 

yksi valmistajista, joka tarjoaa hybridiajoneuvoja jätteenkeräykseen. Volvon mukaan 

hybridiajoneuvolla voi säästää polttoaineenkulutuksessa jopa 30 % verrattuna perinteiseen 

jäteautoon (Waste management world 2013). Erilaisten hybridijärjestelmien on huomattu 

tuottavan 15–50 % säästöt polttoaineenkulutuksessa (de Oliveira et al. 2014). 

 

4.4.3 Muut biopolttoaineet 

 

Polttoaineita voidaan valmistaa myös kasvi- ja jäteperäisistä lähteistä. Nestemäisiä 

biopolttoaineita voi valmistaa muun muassa rypsistä, ohrasta ja selluloosasta. Polttoaineet 

jaetaan kolmen sukupolven ryhmään, jossa ensimmäisen sukupolven polttoaineet ovat 

sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista valmistettua bioetanolia ja öljypitoisista kasveista 

valmistettua biodieseliä. Toisen sukupolven biopolttoaineet, bioetanoli ja biodiesel, 

valmistetaan puu- ja kasviperäisestä selluloosasta tai jätteistä. Kolmannen sukupolven 

biopolttoaineita voidaan valmistaa esimerkiksi levästä (Hupponen et al. 2014). 

 

4.4.4 Biopolttoaineiden vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 

 

Motivan teettämän tutkimuksen mukaan päästöt saattavat jopa kasvaa riippuen 

biopolttoaineesta. Taulukossa 4 on listattu erilaisten polttoaineiden päästövaikutuksia. 

Päästöjen vähennysvaikutus riippuu käytetystä biopolttoaineesta, sen 

tuotantomenetelmästä ja raaka-aineista. Esimerkiksi Neste Oil on arvioinut sen käyttämän 

NExBTL-biodieselin vähentävän hiilidioksidipäästöjä 40 – 60 % verrattuna tavalliseen 

dieseliin (Nylund ja Aakko-Saksa 2007). 



42 

 

 

 

Taulukko 4 Biopolttoaineiden päästövähennykset (Nylund ja Aakko-Saksa 2007) 

 

 

4.4.5 Polttoaineiden lisäaineet 

 

Polttoaineisiin lisättävät lisäaineet saattavat alentaa polttoaineenkulutusta ja aiheeseen 

liittyen onkin tehty paljon tutkimusta. Riippuen lisäaineesta ja sekoitussuhteesta 

polttoaineenkulutus voi laskea, mutta se voi myös nousta ja joissain tapauksissa 

moottorissa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä, kuten nakutusta. Lisäaineet saattavat myös 

muuttaa pakokaasujen koostumusta (Zhang et al. 2010). Tietyillä nanopartikkeleilla, kuten 

grafiittioksidilla (GO), alumiinioksidilla (Al2O3) ja ceriumoksidilla (CeO2) on todettu 

olevan suotuisia vaikutuksia polttoaineenkulutukseen ja moottorin yleiseen tehokkuuteen 

(Ooi et al. 2016). Polttoaineenkulutuksen vähentyminen saattaa olla yksi toivottu vaikutus 

lisäaineelta ja sen havaitseminen käytännössä onkin helppoa. Keskin et al. havaitsivat 

vuonna 2011 4,16 % pudotuksen polttoaineenkulutuksessa tutkiessaan metallipohjaisten 

lisäaineiden käyttöä diesel moottorissa, mutta samalla typenoksidien muodostuminen 

lisääntyi, joten lisäaineista ei ollut pelkästään hyötyä, vaan osittain haittaakin. Toisessa 

tutkimuksessa rauta-pohjaisen lisäaineen todettiin alentavan polttoaineenkulutusta ja 

haitallisia pakokaasuja, kuten hiilimonoksidia, typen oksideja ja hiilivetyjä. Samassa 

tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että lisäaine vaikutti pakokaasujen pienhiukkasmäärän 

kasvuun (Wang et al. 2012). Lisäaineiden vaikutusta on tutkittu myös biodieselin ja 

dieselin sekoituksilla vuonna 2011. Myös biodieseliä käytettäessä havaittiin pientä 

pudotusta polttoaineenkulutuksessa. Samalla myös pakokaasun koostumus muuttui ja 
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esimerkiksi hiilimonoksidin muodostuminen väheni ja typpioksidien muodostuminen 

lisääntyi. Biodieselin ja dieselin sekoitussuhde oli 25 % ja 70 %. Lisäaineena olivat 

dietyylieetteri ja etanoli molemmat 5 % sekoitussuhteella (Qi et al. 2011). Lisäaineet 

tuntuvat alentavan polttoaineenkulutusta, mutta asiasta ei ole olemassa yhtä ainoaa 

totuutta, sillä lisäaineen toimivuus saattaa riippua itse lisäaineesta, sekä käytetyn dieselin 

ominaisuuksista. 

 

4.5 Keräysreitit 

 

Jätteenkeräysreiteillä on suuri vaikutus keräysjärjestelmän toimintaan ja kustannuksiin. 

Reittien optimoinnilla haetaan kustannussäästöjä. Säästöjä syntyy lyhentyneestä ajoajasta, 

lyhentyneistä ajokilometreistä ja tätä kautta myös polttoaineenkulutuksesta. Myös 

pysähdysten määrä ja reitin mäkisyys vaikuttavat päästöihin. Reittioptimoinnilla voidaan 

saavuttaa 10 – 30 % vähennys hiilidioksidipäästöihin verrattuna optimoimattomaan reittiin 

(Apaydin ja Gonullu 2008). Myös vuodenajat vaikuttavat keräysreitteihin esimerkiksi 

alueilla, joilla on paljon kesämökkejä. Tällaisilla alueilla jäteastioiden tyhjennysvälit ovat 

harvempia talvella ja tiheämpiä kesällä, joten jätteenkeräyksen päästöt painottuvat 

kesäkaudelle. 

 

4.6 Taloudellisen ajotavan ja kaluston ikääntymisen vaikutus päästöihin 

 

Taloudellisella ajotavalla voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Turun 

ammattikorkeakoulun julkaisema Markku Ikosen tekemän taloudellisen ajamisen 

tutkimuksen mukaan taloudellisen ajamisen säästöpotentiaali raskaille dieselajoneuvoille 

on 7.5 % polttoaineenkulutuksessa. Tutkimuksessa arvioitiin raskaan kaluston 

säästöpotentiaali pienemmäksi kuin henkilöautoissa (15 %), sillä raskaalla kalustolla 

ajetaan pääsääntöisesti tasaista maantieajoa. Jätteenkeräyksessä kuitenkin pysähdyksien ja 

kiihdytyksien määrä on suuri verrattuna muuhun raskaaseen kuljetukseen, joten 

säästöpotentiaali on mahdollisesti suurempi kuin mainittu 7.5 % (Ikonen 2013). 
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Myös ajoneuvon ikääntyminen vaikuttaa päästöihin. Teknologian tutkimuskeskuksessa 

VTT:ssä on tutkittu raskaiden ajoneuvojen päästöjä useassa eri tutkimuksessa ja myös 

ikääntymisen vaikutusta päästöihin. Vuonna 2006 Kimmo Erkkilä ja Nils-Olof Nylund 

suorittivat päästömittauksia kaupunkibusseilla, jossa he huomasivat päästöjen lisääntyvän 

etenkin häkä- (CO) ja hiilivety- (HC) -päästöjen osalta ajoneuvon ikääntyessä. Euro 2- ja 

Euro 3-päästöluokassa olevien ajoneuvojen päästöjen huomattiin kohoavan 300 000 km 

kohdalla. Euro 3-luokan autossa 500 000 km kohdalla päästöt olivat jo niin korkeat, että ne 

vastasivat ajoa ilman katalysaattoria. Tutkijat kuitenkin toteavat, että uusimalla 

katalysaattorin, päästöt voidaan palauttaa alkuperäiselle tasolle. Tavallisen katalysaattorin 

vaihto hapettavaan partikkelikatalysaattoriin (PDPF), olisi tehokkaampi tapa alentaa 

päästöjä, tämä vähentäisi huomattavasti myös partikkelipäästöjä häkä- ja hiilivetypäästöjen 

lisäksi (Erkkilä ja Nylund 2007). 

 

4.7 Jätehuollon aluekeräystä avustava teknologia 

 

Joissain yrityksissä jäteajoneuvoissa on asennettuna GPS (Global Positioning System) -

järjestelmä, jonka avulla ajoneuvon sijainti saadaan selville. Myös RFID (Radio Frequency 

Identification) – teknologiaa voidaan käyttää jäteastioissa, yhdessä karttapaikannuksen 

kanssa, jotta ajoneuvon saapuminen jäteastialle rekisteröidään. Paikannuksen ansiosta 

järjestelmä voi huomauttaa ongelmista jätteenkeräyksessä (Chandrappa 2012). Myös 

jäteastioiden päivittämisellä voidaan tehostaa aluekeräystä. Suomalainen Enevo Oy tarjoaa 

jäteastioihin asennettavia täyttöasteen tunnistimia ja reittioptimointia, jolla haetaan 

kustannussäästöjä. Astiaan asennettava laite toimii kaikuluotaimen tapaan ja ilmoittaa kun 

astia on täynnä. Tiedot välittyvät 3g-verkon kautta Enevon pilvipalveluun, jossa optimointi 

tapahtuu. Reittioptimoinnin jälkeen jäteautojen kuljettajat näkevät tabletilta optimoidun 

ajoreitin. (Enevo Oy 2017) 
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4.8 Jätteekuljetusten eri vaiheiden päästöt 

 

Jätteenkeräilyn voi jakaa eri ajovaiheisiin, jotka ovat siirtoajo, tyhjennysajo ja joutokäynti. 

Joutokäynnin taas voi jakaa edelleen työjoutokäyntiin ja normaaliin joutokäyntiin. Lisäksi 

siirtoajoon lukeutuu niin maantieajoa kuin kaupunkiajoa. Näillä kaikilla vaiheilla on 

erilainen polttoaineenkulutus ja näin ollen erilaiset päästöt. YTV:n (Nykyinen HSY ja 

HSL) teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa polttoaineenkulutuksesta tapahtuu 

keräilyajon aikana, johon kuuluu siirtoajo, tyhjennysajo ja joutokäynti. Esimerkiksi 

lasinkeräyksen osalta kaikkiin ajosuoritteisiin kului kokonaisenergiankulutuksesta 70 %. 

Tästä noin kaksi kolmannesta aiheutui keräilyajosta ja yksi kolmannes siirtoajosta. Päästöt 

vaihtelevat kerätessä eri jätejakeita. (Skoglund 2001) 

 

4.9 Aluekeräyksen aiheuttamat ympäristövaikutukset 

 

Jätteenkeräyksen päästöjä on tutkittu Euroopassa ja muualla maailmassa viime 

vuosikymmeninä ahkerasti, sillä kuljetusten on kuviteltu aiheuttavan runsaasti päästöjä 

jätteenkäsittelyjärjestelmän osana. Tästä uskomuksesta poiketen Hellweg et al huomasivat 

vuonna 2001, että tiekuljetuksista aiheutuvat päästöt saattavat muodostua huomattavaksi 

osaksi kokonaispäästöistä vasta kun kuljetusmatkat kasvavat yli tuhanteen kilometriin. 

Tutkimuksen jätteenkeräysalueella jätettä jouduttiin ajamaan keräilyalueelta kaukana 

sijaitsevalle käsittelylaitokselle. Kuitenkin on huomattu, että jätteenkuljetukset aiheuttavat 

yhä enemmän erilaisia ongelmia kaupungistuvilla seuduilla, kuten pahentuvia ruuhkia ja 

pidentyneitä ajomatkoja, jotka johtavat kasvaneisiin päästöihin. Lisäksi jätteenkeräilyn 

tehokkuus laskee kaupunkien laajentuessa (Chandrappa 2012). Tarkasteltaessa 

aluekeräyksen ympäristövaikutuksia elinkaarimallintamisen kautta on huomattu, että 

keräysvaiheen vaikutus tietyn jätejakeen koko elinkaaren aiheuttamista 

kokonaisvaikutuksista on korkeintaan 10 % kansainvälisissä tutkimuksissa ja jopa 

Suomessa pitkistä etäisyyksistä huolimatta vaikutus ei ole 10–20 %:ia suurempi. 

Tehottomasti toimiva keräysjärjestelmä ja reittipoikkeamat pääteiltä lisäävät päästöjä. 

(Moliis et al. 2014)  
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5 JÄTEHUOLLON KASVIHUONEPÄÄSTÖT 

 

Kymenlaakson jäte Oy teetti vuonna 2016 elinkaariarvioinnin LCA Consulting Oy:llä 

liittyen toimintansa ympäristövaikutuksiin. Selvityksessä tutkittiin jäteasemien, 

Keltakankaan jätekeskuksen ja eri jätejakeiden käsittelyn aiheuttamia päästöjä. 

Standardoimisjärjestö ISO:n standardin 14040 mukaan elinkaariarviointia, eli LCA:ta (Life 

Cycle Analysis), voi käyttää: 

 

- tunnistamaan tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamismahdollisuuksia 

tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa. 

- tarjottaessa tietoa teollisuuden, julkishallinnon tai järjestöjen päätöksentekoon 

(esim. strategista suunnittelua, prioriteettien asettamista, tuotteiden tai prosessien 

suunnittelua tai kehittämistä varten) 

- valittaessa olennaisia ympäristösuorituskyvyn indikaattoreita ja niiden 

mittausmenetelmiä, sekä 

- markkinoinnissa (esim. ympäristömerkintäohjelman toteuttamisessa, 

ympäristöväittämien tekemisessä tai tuotteen ympäristöselosteen laadinnassa). 

 

Näiden periaatteiden mukaan tehtiin myös elinkaarimallinnus koskien eri jätelajikkeiden 

ympäristövaikutuksia. Hiilijalanjälkilaskennasta on hyötyä arvioidessa yrityksen vaikutusta 

ympäristöön. Selvityksestä voi löytää ne prosessit, jotka aiheuttavat eniten päästöjä. Tämä 

auttaa kohdistamaan toimenpiteet päästöjen vähentämiseen. Myös päästöjen seuraaminen 

helpottuu, jos laskentaa suoritetaan vuosittain. Hiilijalanjäljen vertaaminen muihin saman 

toimialan yrityksiin voi olla hankalaa, sillä laskennan lähtökohdat ja oletukset eivät aina 

ole samat. Kuitenkin voidaan todeta, että samansuuntaisia tuloksia on saatu muuallakin. 

Vuonna 2014 suoritetussa hiilijalanjälkiarvioinnissa Etelä-Karjalan kuivajätehuollosta 

todetaan, että keräyksen ja kuljetuksen aiheuttamat päästöt verrattuna jätteenkäsittelyn 

päästöihin ovat melko pienet ja että niitä voi vähentää käyttämällä biopolttoaineita 

(Hupponen et al. 2014). 
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5.1 Tehtyjen kasvihuonepäästötutkimusten tarkastelu 

 

LCA Consulting Oy on selvittänyt Kymenlaakson jätteelle eri jätejakeiden keräilystä ja 

kuljetuksista aiheutuneet ympäristöpäätöt. Tässä osassa käydään läpi jokaisen kerätyn 

jätejakeen kokonaispäästöt. Seuraavista kuvaajista selviää jätteen keräyksen ja käsittelyn 

aiheuttamat päästöt sekä mahdolliset hyvitykset, jos jätteellä korvataan jotain muuta raaka-

ainetta, josta aiheutuisi päästöjä. Näistä arvoista on sen jälkeen laskettu nettopäästöt 

kyseiselle jätejakeelle. Laskennassa on huomioitu bio- ja loppujätteen osalta kaikki 

Kymenlaakson jätteen toiminta-alueelta kerätyt jakeet. Metallin, lasin, paperin ja kartongin 

osalta on huomioitu vain ekopisteiltä kerätyt jakeet, sillä laskentaa tehtäessä ei ollut 

tiedossa kiinteistöiltä kerättyjen hyötyjätteiden määrä. Tiedot ovat vuodelta 2015 (LCA 

Consulting Oy 2016). Selvityksenmukaiset päästöt loppujätteelle näkyvät kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10 Loppujätteen käsittelyn päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvasta huomataan, että loppujätteenosalta nettopäästöt ovat -216 kg 

hiilidioksidiekvivalenttia yhtä jätetonnia kohden. Tämä johtuu melko suurista hyvityksistä, 
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jotka saadaan jätteenpoltosta. Loppujätteen keräyksen ja kuljetuksen osuus päästöistä on 

4,8 %, joka on 757 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, joka vastaa noin 84 

keskivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Suomalaisen keskimääräinen 

hiilijalanjälki on 9 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. (LCA Consulting Oy 2016) 

 

 

Kuva 11 Kierrätyspaperin käsittelyn päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvassa 11 on esitetty kierrätyspaperin käsittelystä aiheutuneet nettopäästöt, jotka ovat 

loppujätteen tavoin negatiiviset. Tässä tapauksessa suurin hyvitys tulee kierrätyspaperin 

korvaamasta neitseellisestä raaka-aineesta valmistetusta sanomalehtipaperista. Keräyksen 

ja kuljetuksen osuus päästöistä on 2,5 %, joka on 130 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

vuodessa. 
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Kuva 12 Kartongin käsittelyn päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvan 12 jätejae on kartonki, jonka nettopäästö on positiivinen, eli hyvitykset eivät 

kokonaan kata keräyksestä ja käsittelystä aiheutuneita päästöjä. Suurimmat päästöt 

aiheutuvat kartongin kuljetuksista ja kartongin rejektin poltosta. Keräyksen ja kuljetuksen 

osuus päästöistä on 9,5 %, joka on 8 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. 
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Kuva 13 Biojätteen käsittelyn päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Biojätteen nettopäästöt on esitetty kuvassa 13. Biojätteen nettopäästöt ovat negatiiviset 

suurimman hyvityksen ollessa maakaasun korvaaminen biojätteestä tuotetulla biokaasulla. 

Keräyksen ja kuljetuksen osuus päästöistä on 28,2 %, joka on 284 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. 
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Kuva 14 Metallin käsittelyn päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuva 14 esittää ekopisteiltä kerätyn metallin nettopäästöjä, jotka ovat vahvasti negatiiviset. 

Metallin valmistus neitseellisestä raaka-aineesta on hyvin energiaintensiivistä ja metallin 

kierrätettävyys on yleisesti hyvä, joten kierrätys metallin käyttö raaka-aineena on 

perusteltua. Keräyksen ja kuljetuksen osuus päästöistä on 13,9 %, joka on 4 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. 

 

Lasin nettopäästöjä laskettaessa vertailtiin kahta eri skenaariota, jossa toisessa kierrätyslasi 

meni maanrakennusaineeksi ja toisessa se kuljetettiin lasinvalmistuksen raaka-aineeksi 

ulkomaille. Jälkimmäinen skenaario olisi päästöjen kannalta edullisempi, mutta koska 

kierrätyslasi on sisältänyt terveydenhuollon lasia, on se päätynyt maanrakennusaineeksi, 

jossa se korvaa soraa. Tämän takia päästöhyvitys jää pieneksi. Toinen eroavaisuus oli 

kuljetusyrityksen antama polttoaineenkulutusarvo, joka oli kolminkertainen 

kirjallisuudessa esiintyvään arvoon. Tämä muuttaa olennaisesti päästöjen laskentaa. 



52 

 

 

 

Kuva 15 Lasin käsittelyn päästöt, pa-kulutus kirjallisuuden mukaan (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvassa 15 on esitetty lasin käsittelyn aiheuttamat nettopäästöt kahdessa mainitussa 

skenaariossa, kun kuljetuksien polttoaineenkulutuksena on käytetty kirjallisuusarvoa LCA 

Consulting Oy:n mukaan, sillä urakoitsijan ilmoittama polttoaineenkulutus erosi 

merkittävästi kirjallisuusarvosta. Maanrakennukseen käytetyn lasin päästöt koostuvat 

kuljetuksista ja kuljetuksessa käytetyn polttoaineen valmistamisen päästöistä. Keräyksen ja 

kuljetuksen osuus päästöistä skenaariossa 1 on 4,1 % ja skenaariossa 2 jopa 76,4 %. 
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Kuva 16 Kaikkien jätejakeiden päästöt (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvassa 16 on esitetty yhteenveto kaikkien jätejakeiden nettopäästöistä. Kuvasta 

huomataan, että usealla jakeella nettopäästö on negatiivinen ja suurimmillaan se on 

metallilla. Tulee kuitenkin muistaa, että taulukon yksikkö on ekvivalenttitonnia 

hiilidioksidia jätetonnia kohden, joten määrällisesti suurimmat päästövähennykset tulevat 

loppujätteestä suuren käsittelymäärän takia. Kuva 17 havainnollistaa selkeästi eri 

jätejakeiden aiheuttamat kokonaisnettopäästöt. 
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Kuva 17 Kokonaisnettopäästöt määrällisesti esitettynä (LCA Consulting Oy 2016) 

 

Kuvasta 17 näkyy, että loppujätteen nettopäästöt ovat määrällisesti suurimmat, vaikka 

nettopäästö jätetonnia kohden on alempi kuin esimerkiksi paperilla. 

 

Taulukko 5 Jätejakeiden päästöt vuodelta 2015 (LCA Consulting Oy 2016) 

Päästöt vuonna 2015 [t CO₂-ekv] 

  

Keräys ja 

kuljetukset Käsittely Hyvitykset Yhteensä 

Loppujäte 883 15 015 -23 953 -8 055 

Biojäte 331 679 -1 789 -779 

Lasi (pa-kulutus kirjallisuuden 

mukaan) 15 0 -1 14 

Metalli 14 13 -410 -383 

Paperi 257 4 979 -7 068 -1 832 

Kartonki 13 66 -43 36 

Kaikki jakeet yhteensä 1 513 20 752 -33 264 -10 999 

     

 

Taulukossa 5 on esitetty eri jätejakeiden päästöt määrällisenä ja jaoteltu ne kuljetuksien, 

käsittelyn ja hyvitysten aiheuttamiin päästöihin. Kuljetuksissa on otettu huomioon keräily, 
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kuljetukset ja polttoaineen valmistuksen päästöt. Hyvityksissä ovat kaikki negatiiviset 

päästöt, joilla korvataan neitseellisten raaka-aineiden tai polttoaineiden käyttöä. Loput 

päästöt ovat käsittelystä aiheutuvia. Lasin osalta suluissa olevia lukuja ei ole laskettu 

yhteen kaikkien jakeiden päästöjen kanssa. Taulukosta nähdään, että jätteenkeräyksen ja 

kuljetuksien hiilidioksidipäästöt ovat noin 6,8 % kaikista päästöistä, jos lasin osalta 

lasketaan alempi arvo. Osuus kaikista päästöistä on laskettu jakamalla keräyksestä ja 

kuljetuksesta aiheutuneet päästöt (1513 t CO2-ekv) kaikilla jätteenkäsittelyn päästöillä 

(1513+20752 t CO2-ekv). Kuljetuksesta ja keräyksestä aiheutuneet päästöt ovat siis 

hiilijalanjälkitutkimuksen mukaan melko huomattava osa kaikista päästöistä. 

 

LCA Consulting teki samanlaisen hiilijalanjälkiselvityksen myös vuoden 2016 päästöistä, 

mutta tähän selvitykseen laskettiin myös jäteasemien ja Keltakankaan jätekeskuksen kautta 

kulkevien jätejakeiden hiilijalanjäljet. Lisäksi erona vuoden 2015 laskelmaan oli se, että 

nyt mukana on lisäksi asukkailta ja ekopisteiltä kerätyt kartonki, metalli, lasi ja paperi, kun 

vuoden 2015 selvityksessä oli mukana vain loppujäte ja biojäte. Kuvassa 18 näkyy 

asukkailta ja ekopisteiltä kerätyt jakeet ja niiden hiilijalanjäljet. 

 

 

Kuva 18 Vuoden 2016 hiilijalanjäljet (LCA Consulting Oy 2016) 
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5.2 Tarvittavat tiedot hiilijalanjäljen laskemiseksi 

 

Hiilijalanjäljen laskentaan on käytetty LCA Consulting Oy:n luomaa mallia, johon on 

syötetty kuvaus jätteenkäsittelyjärjestelmästä ja hyvityksistä. Kaikki prosessit ovat 

mallinnettu yrityksen toimesta. Syötettäessä jätejakeiden massat saadaan mallista tuloksena 

päästölukema kiloina hiilidioksidiekvivalenttina jätetonnia kohden. Mallin päivittämistä 

varten on LCA Consulting Oy:n toimesta tehty raportointipohja, johon syötetään 

jäteasemien ja Keltakankaan jätekeskuksen keräämät jätejakeet ja asukkailta 

aluekeräyksenä kerätyt jätejakeet tonneina. 

 

5.3 Raportoinnin automatisointi 

 

LCA-laskelmia varten on tehty Excel-pohja, johon syötetään eri jätejakeiden kilomäärät ja 

näistä jätevirroista saadaan laskettua kullekin jätejakeelle oma hiilijalanjälki. 

Hiilijalanjäljen laskentaan vaikuttaa olennaisesti jätejakeiden käsittely, sillä suurimmat 

päästöt aiheutuvat juuri käsittelystä. Jos käsittelymenetelmien väliset suhteet vaihtelevat, ei 

suoraa laskentaa pelkistä jätemassoista voi luotettavasti tehdä kertomalla kunkin jätejakeen 

päästöarvo sen massalla. Laskentaan tarvitaan siis LCA-ohjelmassa rakennettua mallia, 

joka ottaa huomioon eri käsittelymenetelmien aiheuttamat päästöt. 
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6 JÄTTEENKULJETUKSET KYMENLAAKSON JÄTE Oy:n 

ALUEELLA 

 

Kymenlaakson jäte Oy on kokonaan Kymenlaakson kuntien omistama, jonka tehtävänä on 

tuottaa kokonaisvaltaista jätehuoltopalvelua asukkaille. Yritys on perustettu vuonna 1997. 

Yhtiön toiminta-alueella asuu noin 180 000 asukasta. Alue koostuu yhdeksästä eri 

kunnasta, jotka ovat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, 

Pyhtää ja Virolahti. 

 

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty kiinteistöillä lajiteltavat jätteet, ja myös 

jätteenhaltijan vastuu jätteiden keräykseen toimittamisesta. Erikseen lajiteltavat jätteet 

ovat: 

 Biojäte 

 Muut hyötyjätteet 

 Vaaralliset jätteet 

 Erityisjäte 

 Loppujäte 

 

Taajamissa jätteet lajitellaan kiinteistöjen omiin jäteastioihin seuraavanlaisesti: 

 biojäte, ellei sitä kompostoida kiinteistöllä, lajitellaan kolmen tai useamman 

asunnon rivi- ja kerrostalokiinteistöillä 

 kartonki/pahvi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa 

 metalli, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa 

 lasi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa 

 paperi sen mukaan kuin jätelain tuottajavastuusäännökset edellyttävät 

 muovipakkaukset sen mukaan, mitä niistä myöhemmin määrätään 

 loppujäte 

Myös haja-asutusaleen kiinteistöt voivat halutessaan liittyä erilliskerättyjen 

hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen jätekuljetukseen. Lähekkäin sijaitsevilla 
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kiinteistöillä on mahdollisuus sopia yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian, käytöstä. 

(Jätehuoltomääräykset 2015). 

 

Käytännössä jätehuoltoyhtiöt keräävät erilaisilta kiinteistöiltä yhteensä kuutta eri jätejaetta, 

nämä ovat biojäte, lasi, metalli, paperi, muovi, kartonki ja loppujäte. 

  

6.1 Jätteenkeräysalue ja palvelupisteet 

 

Kuvassa 19 on esitelty Kymenlaakson jätteen toiminta-alueen kunnat.  

 

Kuva 19 Kymenlaakson jäte Oy:n toiminta-alue (Kymenlaakson jäte Oy 2017) 
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6.2 Urakka-alueet ja urakoitsijat 

 

Jätteenkuljetukset Kymenlaakson jätteen toiminta-alueella on jaettu erikokoisiin urakoihin, 

joita yksityiset yritykset hoitavat. Kymenlaakson jäte ei siis itse omista jätteenkuljetuksen 

ajoneuvoja, vaan keräily ja kuljetus ovat ulkoistettu. Vuonna 2016 yrityksen toiminta-

alueella Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla oli kunnan järjestämä 

jätteenkuljetus. Urakat on jaettu kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätejakeen 

mukaan biojätteeseen ja loppujätteeseen. Jäteasemien lavatyhjennykset, hyötyjätepisteiden 

kuljetukset, vaarallisen jätteen keräykset ja jätekeskuksen siirtokuljetukset/-kuormaukset 

ovat kilpailutettu. Urakoitsijoita oli kilpailutuksissa useita vuonna 2016. Kunnan 

järjestämässä jätteenkuljetuksessa biojätettä ajoi Kouvolassa ja Iitissä Sihvari Oy. Kotkassa 

SUEZ Environnement (entinen Sita Suomi Oy) ja Mäntyharjulla RL-huolinta. Loppujätettä 

ajoi Kouvola-Iitin alueella kolmella eri urakalla Jätehuolto Laine Oy, Jätehuolto E. 

Parkkinen Oy ja Puhdistusliike R. Jokimäki Ky. Kotkan alueella loppujätettä ajoi SUEZ 

Environnement ja Mäntyharjun alueella RL-huolinta Oy Suezin aliurakoitsijana. Kotkan 

kaupungin tilapalvelun bio- ja loppujätteen osalta urakkaa ajoi Jätehuolto E. Parkkinen Oy 

ja hyöty- ja erityisjätteen osalta Lassila & Tikanoja Oyj. Haminan kaupungin, Miehikkälän 

ja Vironlahden kuntien kiinteistöjä palveli Jätehuolto E. Parkkinen Oy / Suurpää Oy ja 

Kuljetus Lanki Oy. Puolustushallinnon rakennuslaitosta palveli Jätehuolto Laine Oy. 

Jäteasemien lavatyhjennyksistä vastasi usea yritys. Ekopisteiden kuljetuksia ajoi 

Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla Jätehuolto E. 

Parkkinen Oy. Vaarallisten jätteiden keräyksistä vastasivat Lassila & Tikanoja Oyj ja 

Ekokem-Palvelut Oy. Jätekeskuksien siirtokuljetukset/-kuormaukset hoitivat Jätehuolto E. 

Parkkinen Oy ja Kotkan Lava-Apu Oy (Kymenlaakson jäte Oy 2017). 

 

6.3 Jätteenkuljetusten ohjausjärjestelmät 

 

Kymenlaakson jätteellä käytetään jätteenkuljetusten ohjausjärjestelmänä Ecomond Oy:n 

toimittamaa TCS (Transport Control System) -järjestelmää. Ecomond Oy on Suomalainen 

ohjelmistoyritys, joka tekee ohjelmia tehtävien hallintaan ja toiminnan optimointiin. 
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Ohjelmat ovat tarkoitettu toimiston, ajoneuvojen ja kenttähenkilöstön tiedonsiirron 

parantamiseen (Ecomond 2015). 

 

TCS on järjestelmä, joka tuo yhteen palvelin-, ajoneuvo- ja toimistosovellutukset, sekä 

erikoisohjelmistot, jotka vastaavat tiedonsiirrosta ja paikannuksesta. Järjestelmän 

perustarkoitus on helpottaa ja tehostaa työtehtävien ja ajojärjestelyjen tekemistä, jotta 

yritys saavuttaisi säästöjä (Ecomond 2015). 

 

Järjestelmässä on useita ominaisuuksia, jotka tehostavat ympäristöraportointia. Nämä 

ominaisuudet täytyy kuitenkin ottaa erikseen käyttöön yrityksen tarpeiden mukaan. 

Järjestelmästä on mahdollista saada raporttiin ajoneuvojen ajamat kilometrit ja jos 

kuljettajat syöttävät tankatut polttoaineet järjestelmään, myös polttoaineenkulutuksen saa 

järjestelmästä ulos. Järjestelmässä käyttöönotettava raportointiominaisuus kilometreille ja 

polttoaineenkulutukselle vaatii siis urakoitsijoilta aktiivisuutta. Ecomond suorittaa 

reittioptimointia myös tilauksesta, jos tilaaja, tai urakoitsija sitä haluaa. (Aksentjeff, 

puhelinhaastattelu 5.5.2017) 

 

Reittien optimointiin on erikseen toinen ohjelma, TCS Opti, jota voidaan käyttää myös 

tehtävänhallintaan, reititykseen ja kuljetusaikataulujen suunnitteluun. Ohjelman tarjoaman 

tehokkuuden paranemisen ansiosta yritys saa kustannussäästöjä. Odotettavat taloudelliset 

säästöt ovat yleensä 10–35 % (Ecomond 2015). 

 

6.4 Jätteenkuljetuksista aiheutuvat päästöt 

 

Jätteenkuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat riippuvaisia polttoaineenkulutuksesta. 

Jätteenkuljetusta hoitavilta yrityksiltä on alettu vaatia ajettujen kilometrien ja 

polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia vuoden 2015 alusta. Kaikista ajoista on 

hankala saada tietoa, sillä joissain yrityksissä ajetaan myös muita ajoja kuntasopimuksen 

ohella. Lassila & Tikanojan kohdalla kilometrit on arvioitu yrityksen käyttämästä 
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ajonohjausjärjestelmästä ja kulutus annetun keskikulutuksen perusteella (Piirainen 2017; 

Lindholm 2017). Tietojen keräämiseen ja raportointiin ei ole vakiintunut käytäntöä, joten 

yritysten ilmoittamat tiedot eivät välttämättä ole kaikenkattavia. Taulukosta 7 näkyvät 

vuoden 2016 raportoidut kilometrit ja polttoaineenkulutus. 

 

Taulukko 6 Jätteenkuljetusyritysten ilmoittamat kilometrit ja polttoaineenkulutus 

2016 

Ajetut kilometrit ja pa-kulutus km polttoaine [l] l/100 km Euro-luokka 

RL-huolinta 51 473 24 671 47,9 5 

Lassila & Tikanoja Oyj  16 000 5421 33,9 5 

Remeo Oy 75 000 28 750 38,3 3,5,6 

Sihvari Oy 38 948 22 455 57,7 4 

Jätehuolto E. Parkkinen Oy  320 000 166 000 51,9 4,6 

 Jätehuolto Laine Oy 98 000 42 000 42,9 5 

Suurpää Oy 1430 465 32,5 5 

Yhteensä 600 851 289 762 43,6   

 

Taulukon 6 Ilmoitetuista polttoaineenkulutuksista voidaan arvioida suoraan aiheutuneet 

hiilidioksidipäästöt dieselin sisältämän hiilen avulla, sillä jokaisesta fossiilisesta 

dieselöljylitrasta syntyy 2660 grammaa hiilidioksidia (Lipasto 2015b). Tämän mukaan 

ilmoitetun polttoaineenkulutuksen mukaan pelkät hiilidioksidipäästöt olisivat 770 tonnia 

vuonna 2016. Muut päästöt riippuvat muun muassa ajoneuvon Euro-luokituksesta, 

kuormauksesta, moottorin lämpötilasta, ajotavasta ja ajoneuvon iästä, joten niiden arviointi 

suoraan kulutetusta polttoaineesta on hankalaa. Fontaras et al. julkaisivat tutkimuksen 

vuonna 2012, jossa verrattiin diesel- ja maakaasumoottoristen jäteautojen päästöjä Milanon 

kaupungissa ja testiradalla. Tämän tutkimuksen mukaan Euro 5-luokan, 16 tonnin jäteauto 

aiheuttaa taulukon 7 mukaiset keskimääräiset päästöt kilometriä kohden. 
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Taulukko 7 Päästöt diesel-jäteautosta (Fontaras et al. 2012) 

Euro 5 - dieselmoottori, 16t 

Komponentti g/km 

CO2 2400 

HC 0,21 

CO 7,40 

NOx 32,3 

PM 0,0464 

 

Kymenlaakson jätteen urakoitsijoiden autoista suurimman osan ollessa Euro 5-luokkaan 

kuuluvia, voidaan haitallisia päästöjä arvioida edellä olevan taulukon 8 luvuilla. 

 

Taulukko 8 Päästöt Fontaras et al. -tutkimuksen yksikköpäästöjen mukaan 

Euro 5 - dieselmoottori, 16t 

Komponentti g/km Päästöt yht. [t/a] 

CO2 2400 1442,04 

HC 0,21 0000,13 

CO 7,40 0004,45 

NOx 32,3 0019,41 

PM 0,0464 0000,03 

 

Yllä olevista tuloksista täytyy muistaa, että tutkimuksenmukaiset yksikköpäästöt ovat 

ajettu paikallisen jätteenkeräyssyklin mukaisesti eivätkö välttämättä edusta Kymenlaakson 

jätteenkeräyksen ajosykliä. 

 

Toinen tapa arvioida aiheutuneita päästöjä on VTT:n kehittämä Lipasto-järjestelmä, joka 

on Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. 

Järjestelmästä löytyy eri Euro-päästöluokille omat yksikköpäästöt riippuen ajoneuvon 

tyypistä ja ajotilanteesta. Järjestelmää käytettäessä olisi hyvä tietää jätteenkeräyksen eri 

vaiheiden kestot, eli kuinka suuri osa kustakin reitistä ajetaan maantiellä, kaupungissa ja 

kuinka kauan auto käy tyhjäkäyntiä. Reitin eri vaiheita on kuitenkin tutkittu aikaisemmin 

ja tuloksista on huomattu, että siirtoajo (20–25 %) ja tyhjennysajo (62–70 %) aiheuttavat 

suurimman osan keräyksen päästöistä joutokäynnin ollessa vain noin 10 % 
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kokonaispäästöistä (Teerioja 2009). Autona käytettiin jakelukuorma-autoa, jonka 

kokonaismassa on 15 tonnia ja kantavuus 9 tonnia. Kantavuuden on aiemmissa 

tutkimuksissa todettu olevan samaa luokkaa kuin haja-asutusalueen keskimääräiset 

jätekuormat (Hupponen et al. 2014, Teirasvuo 2011). Keräykset on toteutettu 50 % 

kuormalla sillä oletuksella, että auto lähtee reitille tyhjänä ja palaa täytenä. Lipasto-

järjestelmässä päästötiedot ovat jaettu Euro-päästöluokkien mukaan, joten päästöjä 

arvioidessa käytetään urakoitsijoiden antamia Euro-luokkia ja oletetaan autojen käytön 

jakautuvat tasaisesti jos urakoitsijalla on käytössä useamman Euro-luokan ajoneuvoja. 

Lipasto-järjestelmään ei kuitenkaan ole vielä tuotu yksikköpäästöjä Euro 6-päästöluokan 

ajoneuvoille, joten niiden yritysten kohdalla, joilla on Euro 6-luokan ajoneuvoja, käytetään 

Euro 5-luokan yksikköpäästöjä. Poikkeuksena on Remeo Oy, jolla on yksi Euro 3-luokan 

ajoneuvo vara-autona käytössä. Tämän auton oletetaan ajavan vain 5 % ajoista. Koska 

Lipasto-järjestelmässä on jaettu suuren jakelukuorma-auton yksikköpäästöt kolmeen 

pääluokkaan, maantienajoon, katuajoon ja jakeluajoon, täytyy näiden luokkien kesken 

tehdä valinta päästöjä arvioidessa. Päästöjä arvioidessa on jätteenkeräilyn oletettu 

vastaavan jakeluajon päästöprofiilia, sillä se sisältää 30 % maantieajoa ja 70 % katuajoa, 

jolloin päästöt ovat pelkkää maantieajoa suuremmat, mutta kuitenkin pienemmät kuin 

katuajossa. Tällä voidaan ottaa huomioon tyhjäkäynnin vaikutus päästöihin (Moliis et al. 

2012). 

 

Taulukossa 9 on esitelty yksikkökertoimet valitulle ajoneuvolle Euro-luokan ja ajotilanteen 

mukaan. 

 

Taulukko 9 Päästöarvot (Lipasto 2015c) 

Suuri jakelukuorma-auto, Kokonaismassa 15 t, kantavuus 9 t, 

Jakeluajo, 50 % kuorma 

Komponentti Euro 3 [g/km] Euro 4 [g/km] Euro 5 [g/km] 

CO2 560 545 545 

HC 0,68 0,022 0,022 

CO 0,8 0,11 0,11 

NOx 3,3 2,8 1,9 

PM 0,14 0,033 0,033 
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Taulukosta selviää, että Euro 4 ja Euro 5 -päästöluokkien välillä ei juuri ole eroa 

yksikköpäästöissä, paitsi typen oksidien suhteen. Sen sijaan ero Euro 3-luokkaan on 

huomattava. Taulukoiden arvoja lukiessa täytyy myös ottaa huomioon, että Lipasto-

järjestelmän yksikköpäästöissä ajoneuvon polttoaineenkulutus Euro 4 ja Euro 5-

päästöluokille on 21,9 l/100km, joka on huomattavasti urakoitsijoiden ilmoittamia 

kulutuksia alhaisempi. Taulukossa 10 on esitetty päästöt Lipasto-järjestelmän 

yksikköpäästöillä laskettuna. Hiilidioksidiekvivalentti koostuu hiilidioksidin, metaanin 

sekä typpioksiduulin yhdistetystä ilmastovaikutuksesta verrattuna hiilidioksidin 

lämmittävään vaikutukseen. Näille päästökomponenteille on annettu CO2-

ekvivalenttikertoimet Lipasto-järjestelmässä, jotka ovat metaanille 25 ja typpioksiduulille 

298 (Lipasto 2015e). 

 

Taulukko 10 Päästöt Euro-luokkien mukaan Lipasto-järjestelmän yksikköpäästöillä laskettuna 

  Euro 3 Euro 4 Euro 5 Kaikki päästöt yhteensä 

Komponentti Päästöt [g/a] Päästöt [g/a] Päästöt [g/a] [t/a] 

CO2 2 100 000 108 426 660 216 993 385 327,52 

HC 2550 4377 8759 0,02 

CO 3000 21884 43797 0,07 

NOx 12375 557054 756491 1,33 

PM 525 6565 13139 0,02 

CO2-ekv 2 137 500 110 615 088 221 373 068 334,13 

 

Euro-luokkien vaikutusta päästöihin voidaan tutkia laskemalla kaikki päästöt Euro 5-

luokan yksikköpäästöjen mukaan. Tulokset on esitetty taulukossa 11. Taulukosta 

huomataan, että Euro-päästöluokalla ei ole huomattavaa vaikutusta päästöihin. 

Taulukko 11 Päästöt, jos kaikki ajoneuvot olisivat Euro 5-päästöluokassa 

Komponentti Päästöt [g/a] 

CO2 327,46 

HC 0,01 

CO 0,07 

NOx 1,14 

PM 0,02 

CO2-ekv 334,07 
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6.5 Vaihtoehtoisten polttoaineiden vaikutus päästöihin 

 

Saatuja päästölukemia voidaan tutkia myös käytettäessä muita polttoaineita, kuin dieseliä. 

Tässä kappaleessa vertailu tehdään maakaasulla, biokaasulla ja biodieselillä ajettaessa. 

Lipasto-järjestelmästä ei kuitenkaan löydy suoraan yksikköpäästöjä edellisessä kappaleessa 

käytetylle kuorma-autolle, jos ajetaan maakaasulla, mutta järjestelmästä löytyy 

päästötiedot linja-autolle, jossa käytetään dieseliä tai maakaasua. Näitä yksikköpäästöjä 

vertailemalla voidaan arvioida, miten maakaasun käyttäminen vaikuttaa päästölukemiin. 

Alla olevassa taulukossa 12 näkyy linja-auton yksikköpäästöt niin dieselillä kuin 

maakaasulla. Vertailussa on käytetty Euro 5-päästöluokan kaupunkilinja-autoa, joka on 

automaattivaihteinen. Linja-auton kokonaismassa on 18 tonnia ja kantavuus 6 tonnia. 

Autolla ajetaan kehäväyläajoa. 

 

Taulukko 12 Kaupunkilinja-auton päästöt dieselillä ja maakaasulla (Lipasto 2015d) 

 
Diesel Maakaasu 

 Komponentti Euro 5 [g/km] Euro 5 [g/km] Ero [%] 

CO2 834 966 16 % 

HC 0,058 0,81 1397 % 

CO 0,26 0,64 246 % 

NOx 2,5 2,10 -16 % 

PM 0,031 0,0081 -74 % 

CO2-ekv 844 992 18 % 

 

Taulukosta huomataan, että maakaasulla ajettaessa päätöt ovat suuremmat hiilidioksidi-, 

hiilivety-, ja hiilimonoksidikomponenttien osalta, mutta pienemmät typenoksidien ja 

pienhiukkasten osalta. Maakaasulla oli myös suuremmat hiilidioksidiekvivalenttipäästöt. 

 

Taulukossa 13 on laskettu edellisen taulukon erojen avulla vastaavat yksikköpäästöt 

aiemmin käytetylle (Taulukko 9) kuorma-autolle. 
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Taulukko 13 Jakelukuorma-auton päästöt dieselillä ja maakaasulla 

 
Diesel Maakaasu 

Komponentti Euro 5 [g/km] Euro 5 [g/km] 

CO2 545 631 

HC 0,022 0,31 

CO 0,11 0,27 

NOx 1,9 1,6 

PM 0,033 0,009 

CO2-ekv 556 653 

 

Biokaasun ja biodieselin on oletettu aiheuttavan samat pienhiukkaspäästöt kuin normaali 

diesel ja maakaasu, mutta hiilidioksidipäästön on oletettu olevan nolla koska polttoaine on 

tuotettu uusiutuvista raaka-aineista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että polttoaineen 

valmistuksesta ei olisi aiheutunut lainkaan päästöjä. Taulukossa 14 on esitetty päästöarvot 

uusiutuville polttoaineille ja niille on myös laskettu hiilidioksidiekvivalenttiluku. 

 

Taulukko 14 Päästöarvot biokaasulle ja biodieselille (Lipasto 2015) 

  Biodiesel Biokaasu 

Komponentti Euro 5 [g/km] Euro 5 [g/km] 

CO2 0 0 

HC 0,022 0,31 

CO 0,11 0,27 

NOx 1,9 1,6 

PM 0,033 0,009 

CO2-ekv 10,9 9,9 

 

Kuvaan 20 on koottu hiilidioksidiekvivalenttipäästöt eri polttoainevaihtoehdoilla ja 

ilmoitetuilla ajokilometreillä. On myös huomioitava, että polttoaineiden valmistuksen 

päästöjä ei ole otettu huomioon. 
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Kuva 20 Polttoaineiden CO2-ekv -vertailu 

 

Kuvasta voi havaita biopolttoaineiden suuren vaikutuksen laskennallisiin päästöihin. 

Yksikkökertoimilla voidaan myös arvioida eri polttoainevaihtoehtojen 

päästövähennyspotentiaaleja. Taulukossa 15 on vertailtu päästövähennystä, jos puolet 

jätteenkeräyskilometreistä ajettaisiin eri polttoaineella kuin tavallisella dieselillä ja kaikki 

autot olisivat Euro 5-luokassa. Vertailussa on mukana kaikki edellisissä taulukoissa olevat 

päästökomponentit. Taulukossa näkyy vuosittaisten päästöjen ero tonneina verrattuna 

dieseliin. 

 

Taulukko 15 Päästövähennyspotentiaalien vertailu 

  Diesel ja   Diesel ja   Diesel ja   

  maakaasu Ero Biodiesel Ero Biokaasu Ero 

  50/50 % Dieseliin 50/50 % Dieseliin 50/50 % Dieseliin 

Komponentti Euro 5 [t/a] [t/a] Euro 5 [t/a] [t/a] Euro 5 [t/a] [t/a] 

CO2 353,30 + 25,84 163,73 - 163,73 163,73 - 163,73 

HC 0,10 + 0,09 0,01 0 0,10 + 0,09 

CO 0,11 + 0,05 0,07 0 0,11 + 0,05 

NOx 1,05 - 0,09 1,14 0 1,05 - 0,09 

PM 0,01 - 0,01 0,02 0 0,01 - 0,01 

CO2-ekv 363,21 + 29,14 170,31 - 163,76 170,01 - 164,06 

392,4 

334,1 

6,5 

5,9 

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

Maakaasu

Diesel

Biodiesel

Biokaasu

Polttoaineet 

CO2-ekv [t/a]
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6.6 Vaihtoehtoisten ajoneuvojen hinnat 

 

Nylund ja Koponen VTT:llä suorittivat tutkimuksen vuonna 2012 linja-autojen eri 

polttoaine- ja teknologiavaihtoehdoista. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa 

puolueetonta tietoa eri polttoaine- ja teknologiavaihtoehdoista päättäjille, jotta 

päätöksenteko ja vaihtoehtojen vertailu helpottuisi. Vaikka tutkimuksessa ei vertailtu 

jäteautoja, ovat tulokset suuntaa-antavia. Seuraavassa kuvassa on vertailtu erilaisten linja-

autoteknologioiden kustannuksia. Kuvan autoina ovat EEV diesel linja-auto 

katalysaattorilla ja hiukkassuodattimella (EEV diesel SCRT), samasta autosta kevennetty 

malli (Light-weight EEV diesel), hybridimalli (Hybrid EEV diesel), Euro 6-normin 

mukainen diesel linja-auto (Euro VI diesel), EEV Etanolilla käyvä linja-auto (EEV 

ethanol), Euro 5-luokan metaanilla käyvä linja-auto, joka käyttää lean-burn –teknologiaa 

(Euro V CNG LB) ja toinen metaanilla käyvä EEV linja-auto ilman lean-burn –teknologiaa 

(EEV CNG SM). (Nylund ja Koponen 2012) 

 

Kuva 21 Erilaisten kaupunkilinja-autojen kustannusvertailu (Nylund ja Koponen 2012) 
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Kuvassa 21 on vertailtu erilaisten linja-autoteknologioiden kustannuksia ottamalla 

huomioon ajoneuvon investointi-, polttoaine-, urea- ja huoltokustannukset. Oletuksina 

laskennassa käytettiin 5 % korkokantaa, 15 vuoden käyttöikää, 80 000 kilometrin 

vuosittaista ajoa ja loppuarvona nollaa euroa. Hintoina käytettiin verottomia hintoja ja 

polttoaineenkulutuksen arvioinnissa todellista Braunschweig dataa. (Nylund ja Koponen 

2012) 

 

Tutkimuksessa todettiin, että kevyt EEV SCRT -ajoneuvo olisi halvin vaihtoehto. Myös 

maakaasu ja etanoli ovat kilpailukykyisiä dieseliin verrattuna. Hybridin lisäkustannuksen 

verrattuna normaaliin diesellinja-autoon arvioitiin olevan 55 %. Jos dieselin hinta on 0.60 

€/l, ei hybridi ole taloudellisesti kannattava. Hybridi muuttuu taloudellisesti kannattavaksi 

vaihtoehdoksi dieselin ollessa 0.90 €/l ja lisäkustannuksen 35 %. Tutkimuksessa arvioitiin 

myös, että siirtyminen hakkuutähteestä valmistettuun biodieseliin lisää käyttökustannuksia 

20 %. Maakaasun vaihtaminen biokaasuun lisää käyttökustannuksia 10 %. Tutkimuksessa 

todettiin myös, että ulkoisten päästökauppakustannusten ottaminen huomioon lisää 

biopolttoaineiden kilpailukykyä. (Nylund ja Koponen 2012) 

 

6.7 Kuljetusten aiheuttamien päästöjen seuranta 

 

Päästöjä on alettu seurata Kymenlaakson jätteellä vuodesta 2015 vaatimalla 

kuljetusyrityksiä raportoimaan ajokilometrit ja kulutettu polttoaine. Tämä 

raportointivaatimus on kirjattu myös kuljetussopimuksiin. Kuitenkaan mitään varsinaista 

järjestelmää ei ole tiedonkeruuseen kehitetty. Lisäksi jotkut yritykset ajavat myös muita 

sopimusajoja, joten ajettujen kilometrien ja käytetyn polttoaineen seuranta saattaa olla 

hankalaa. Juuri puuttuvan toimintatavan takia ajomäärien ja polttoaineenkulutuksen 

raportoinnissa on ollut eroavaisuuksia. Ylimalkaisemmillaan kilometrit ja 

polttoaineenkulutus on ilmoitettu vuosikohtaisina kokonaislukuina. Tarkimmillaan luvut 

ovat ilmoitettu kuukausittain ajoneuvokohtaisesti. 
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6.7.1 Tiedonkeruu 

 

Tiedonkeruu on hoidettu vapaamuotoisesti taulukko-ohjelmaan tehtyyn pohjaan, johon 

syötetään kilometrit, kulutettu polttoaine ja auton rekisterinumero. Tämä toimiikin hyvin 

jos urakoitsija täyttää tiedot säntillisesti. Tiedot vaativat kuitenkin käsittelyä, jos halutaan 

viestiä nimenomaan kuljetusten aiheuttamista päästöistä. Tähän on valmiiksi toimivia 

ratkaisuja, jotka laskevat päästöt ajettujen kilometrien ja polttoaineenkulutuksen 

perusteella ja vertaavat niitä kansalliseen keskiarvoon (PKY-Laatu 2017.) Ohjelma, joka 

antaa tulokset päästöinä kuljetettua jätetonnia kohden voisi olla hyvä vaihtoehto, jos 

tarkoituksena on viestiä nimenomaan ympäristöpäästöistä, eikä vain kuljetetuista 

kilometreistä ja polttoaineenkulutuksesta. 

 

6.7.2 Kyselytutkimus jätteenkuljetusyrityksille 

 

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa millaisia eri järjestelmiä yrityksissä on 

ajokilometrien ja polttoaineenkulutuksen seurantaan. Tutkimuksessa myös selvitettiin 

motivaatiota seurata ajettuja kilometrejä ja polttoaineenkulutusta ja keinoja päästöjen 

vähentämiseen. Tarkoituksena oli selvittää ajomäärien ja polttoaineenkulutuksen 

seurannan nykytilaa yrityksissä ja mahdollisia kehityskohteita. Kysely löytyy diplomityön 

liitteistä. Kaikki seitsemän jätteenkuljetusyritystä saivat kyselyn sähköpostilla ja 

useammat vastasivat siihen määräajassa. Kolmen yrityksen kohdalla kysely suoritettiin 

puhelinhaastatteluna. Seuraavissa kappaleissa on vastaukset käsitelty yrityskohtaisesti. 

 

Jätehuolto Laine Oy ajaa jätettä kahdella Scania P 360 – autolla, jotka ovat vuosimallia 

2013 ja täten kuuluvat Euro 5-päästöluokkaan. Autot ovat pakkaavia. Yrityksessä 

seurataan polttoaineenkulutusta kuukausi- ja vuositasolla laskutuksen avulla. Käytössä on 

myös Scanian järjestelmä kulutuksen seurantaan, josta saa autokohtaisen raportin 

kuukausittain. Scanian järjestelmästä saa myös ajetut kilometrimäärät autokohtaisesti. 

Reitit ajetaan pääsääntöisesti samanlaisina, eli keräyspisteeltä toiselle lyhyintä reittiä. 

Polttoaineenkulutuksen seurannan parantamiseen on aiemmin käytetty Pihi-järjestelmää, 
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jolla voi seurata yrityksen energiatehokkuutta. Järjestelmässä raportoidaan yrityksen 

energiatehokkuus vähintään kerran vuodessa, mieluiten joka kuukausi. Raportoitiin 

kuuluvat kalustomuutokset, polttoaineen kulutus sekä energiatehokkuustoimet. Kulutusta 

voisi yrityksen mukaan laskea helpoiten kouluttamalla kuljettajia taloudellisempaan 

ajamiseen ja tätä onkin jo tehty. Myös reittivalinnoilla voi vaikuttaa kulutukseen, 

esimerkiksi vierekkäiset jäteastiat voi tyhjentää samalla pysähdyksellä, jolloin autoa ei 

tarvitse siirtää muutamaa metriä. 

 

Remeo Oy, eli entinen Suez, ajaa jätettä Kotkan seudulla. Jätteenkuljetuksiin käytetään 

kolmea Mercedes Benz-merkkistä yksilokeropakkaajaa ja yhtä Scanian etulastaajaa. 

Mallit ovat MB Econic 1829 (vm. 2009, Euro 5), MB Econic 2633 (vm. 2012, Euro 5) ja 

MB Econic 1830 (vm. 2015, Euro 6), sekä Scania P124 (Euro 3). Autojen 

polttoaineenkulutusta seurataan polttoainetoimittajan autokohtaisilla raporteilla 

kuukausittain ja vuositasolla. Autojen kilometrimäärät kirjataan kolmen kuukauden 

välein. Yritys saa tyhjennyspisteet Kymenlaakson jätteeltä ja ne ajetaan lyhyimmän 

etäisyyden mukaan pisteeltä toiselle. Ajoja myös optimoidaan jatkuvasti perustuen 

kuljettajien ilmoituksiin, jotta vajaakuormia ja tyhjäkäyntejä tulisi mahdollisimman 

vähän. Polttoaineenkulutuksen seurannan parantamiseen ei yrityksen mukaan ole tarvetta, 

vaan se onnistuu hyvin palveluntarjoajan ohjelman avulla, johon kuljettaja kirjaa 

tankkauksen yhteydessä rekisterinumeron ja ajetut kilometrit. Myös Remeo painottaa 

taloudellisen ajotavan tärkeyttä polttoaineenkulutuksen vähentämisessä. Kuljettajat 

ovatkin käyneet taloudellisen ajon kurssin. Myös ajoreittien optimoiminen on tärkeää. 

Yrityksen mielestä kulutusta lisää se, ettei kuntaurakoiden ja kaupallisten ajojen jätteitä 

saa ottaa samaan autoon, vaan vierekkäisille astioille täytyy käydä kahdella eri autolla. 

 

RL-huolinta Oy ajaa jätettä Mäntyharjun alueella yhdellä autolla. Auto on pakkaava 

Scania P320 vuodelta 2011, joka kuuluu Euro 5 – päästöluokkaan. Yrityksen mukaan 

polttoaineenkulutusta seurataan kuukausi ja vuositasolla, mutta tankkauksien yhteydessä 

litramääriä ei kirjata ylös. Myös kilometrimäärissä seuranta on samanlaista ja 

ajonohjausjärjestelmästä saa tarvittaessa myös päiväkohtaiset kilometrit. Yrityksessä 

ajoreittien suunnittelu on tehty karttatyökalun ja kuljettajan paikallistuntemuksen avulla, 
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periaatteena on liian tiheän tyhjennysvälin välttäminen. Varsinaista optimointiohjelmaa ei 

ole käytetty. Yrityksen mukaan haja-asutusalueella on tärkeää, että saman kadun 

kiinteistöt tyhjennetään samalla kerralla tyhjennysvälien salliessa. Asiakkaiden 

tyhjennysvälien muutokset voivat sekoittaa tämän järjestelmän. Hyvällä asiakaspalvelulla 

ja suunnittelulla tämän voi kuitenkin välttää. Yrityksen mukaan turhia ajoja tyhjille 

astioille on etenkin kesämökkialueilla kesä- ja talvikaudelle siirryttäessä. Seurannan 

parantamiseen yritys on hankkimassa järjestelmää, jolla voi myös vaikuttaa 

polttoaineenkulutukseen. Reittejä voisi myös tarkistaa optimointityökalulla ja saman 

alueen tyhjennysvälejä tulisi tarkastaa samanlaisiksi. Yrityksen mukaan tyhjennysvälejä 

voisi yleisesti pidentää jätehuoltomääräyksien maksimityhjennysvälejä pidemmiksi ja 

liian pienten astioiden käyttöä voisi rajoittaa. Ehdotuksena on haja-asutusalueella alle 

viiden huoneiston kiinteistölle tihein tyhjennysväli kaksi tai neljä viikkoa. 

 

Suurpää Oy ajaa jätettä Etelä-Kymenlaaksossa kahdella Scanian P-sarjan pakkaavalla 

autolla, jotka ovat vuosimallia 2008 ja 2013. Autot ovat Euro 4 ja Euro 5 – 

päästöluokassa. Yrityksessä seurataan polttoaineenkulutuksen muutoksia 

kuukausikohtaisesti. Autoissa on GPS -järjestelmä, jolla seurataan autojen ajoa, mutta 

mainintaa kilometrien kirjaamisesta ei kyselyssä ollut. Ajoreitit on suunniteltu niin, että 

turhaa ajoa tulee mahdollisimman vähän ja yrityksen mukaan tämä onkin toiminut, sillä 

turhia ajoja ei juuri ole. Ehdotuksia kulutuksen seurannan parantamiseksi ei ollut. 

Autoissa on kuitenkin kulutusmittarit. Yritys painottaa kuljettajien kuuntelemista reittejä 

suunnitellessa, jolloin päästäisiin mahdollisimman taloudelliseen kokonaisuuteen. Myös 

mahdollinen bonusjärjestelmä pienimmillä kokonaiskustannuksilla ajaville voisi 

motivoida taloudelliseen ajoon. 

 

Jätehuolto E. Parkkinen Oy ajaa jätettä useilla eri Scanian ja Volvon autoilla, jotka ovat 

valmistettu 2005–2017 ja joista kaksi on Euro 6 – päästöluokassa, muut Euro 4 – 

päästöluokassa. Yrityksellä on myös vaihtolava-autoja ja yksi kappaletavara-auto. 

Polttoaineenkulutusta seurataan ”karkeasti” kahden viikon välein ja uusista Volvon ja 

Scanian autoista löytyy oma seurantajärjestelmä, joka antaa raportin. Yritys myös käyttää 

Emistraa, joka on VTT:n ja KH Fin Oy:n ylläpitämä järjestelmä jolla voi seurata ja 
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raportoida kuljetusyrityksen energia- ja ympäristöasioita. Ajokilometrejä ei yrityksessä 

periaatteessa seurata. Reitit tulevat TCS -järjestelmästä ja ne ajetaan jokseenkin 

sellaisenaan. Yrityksen mukaan polttoaineenkulutuksen seuranta on hankalaa useiden eri 

ajoneuvojen takia. Kyselyssä oli kuitenkin maininta polttoainetoimittajien tarjoamasta 

palvelusta, joka kirjaisi automaattisesti tankkauksen yhteydessä kilometrit ja tankatut 

litrat. Yrityksen mukaan kuljettajien kouluttaminen taloudellisempaan ajamiseen ja 

kuljettajakohtaisten raporttien vertailu saattaisi johtaa polttoaineenkulutuksen 

vähenemiseen. 

 

Lassila & Tikanoja Oyj ajaa sekalaisia ajoja Kymenlaakson maakunnan alueella. Yhtiö 

oli melko vaitonainen kyselytutkimuksessa vedoten yrityssalaisuuksiin, eikä 

yhteyshenkilö kokenut, että polttoaineenkulutuksen seurannassa olisi parannettavaa. 

Kunta-ajoissa käytettävät ajoneuvot ovat Euro 5 – päästöluokkaa ja polttoaineenkulutusta 

seurataan TCS:n kautta. Keinoja polttoaineenkulutuksen vähentämiseen voisi yrityksen 

mielestä olla reittioptimointi, turhan tyhjäkäynnin, kiihdytysten ja jarrutusten välttäminen, 

sekä näiden seuranta. Yrityksessä oli huomattu, että juuri seurannan aloittamisen jälkeen 

kulutus oli laskenut ja kuljettajien ajokäyttäytyminen oli parantunut. 

 

Sihvari Oy käyttää jätteenkuljetuksiin kahta Scania-merkkistä ajoneuvoa, jotka ovat 

pakkaavia. Vuosimalli on 2008 ja Euro-päästöluokka 4. Kilometriseurantaa yrityksessä 

on alettu toteuttamaan viimeaikoina kuukausitasolla. Ajomääriä ei seurata, mutta autoissa 

on GPS -järjestelmä. Ajoreitit suunnitellaan yrityksessä, mutta varsinaista optimointia ei 

tehdä. Reittien ajaminen on sujunut suunnitellusti, eikä vajaakuormia ole täytynyt ajaa. 

Yrityksen mukaan polttoaineenkulutuksen tarkkailua voisi parantaa. Yrityksessä on 

koulutuettu henkilökuntaa taloudellisempaan ajamiseen, mutta koulutuksen tuottama 

säästöpotentiaali koetaan rajalliseksi. Yhtenä polttoaineen säästökeinona mainittiin 

biokaasu. 
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6.7.3 Kyselytutkimuksen tulosten yhteenveto 

 

Kaikilta yrityksiltä saatiin vastaukset kyselyyn. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että 

jätteenkuljetuksissa käytetyt ajoneuvot ovat melko uusia ja vähäpäästöisiä suurimman 

osan ollessa Euro 5-päästöluoksassa. Kuitenkin yksi ajoneuvo oli Euro 3-luokassa, jota 

voi käyttää vain väliaikaisena ajoneuvona kuljetussopimuksen mukaan. Taulukossa 16 on 

kuvattu yrityskohtaiset Euro-luokat ja vuosimallit. 

 

Taulukko 16 Euro-luokat ja vuosimallit kyselytutkimuksen perusteella 

Yritys EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 Vuosimalli 

Jätehuolto Laine Oy   

 

X 

 

2013 

Remeo Oy X   X X 2009–2015 

RL-huolinta Oy   

 

X 

 

2011 

Suurpää Oy     X   2008, 2013 

Jätehuolto E. Parkkinen 

Oy   X   X 2005–2017 

Lassila & Tikanoja Oyj     X   - 

Sihvari Oy   X     2008 

 

Polttoaineenkulutuksen seuranta on kohtalaisen tarkkaa, mutta tässäkin on kehitettävää 

yrityksien mukaan. Autokohtainen kuukausittainen seuranta oli käytössä vain kahdessa 

yrityksessä. Taulukossa 17 on esillä polttoaineenkulutukseen liittyvät yrityskohtaiset 

tiedot. 
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Taulukko 17 Polttoaineen seuranta kyselytutkimuksen perusteella 

Polttoaineenkulutus 

Yritys 

Tarkka 

seuranta 

Satunnainen 

seuranta HUOM 

Jätehuolto Laine Oy X 

 

Seuranta pa-toimittajan 

laskuista, autokohtainen 

Remeo Oy X   

pa-toimittajalta saatavissa 

autokohtainen 

RL-huolinta Oy   X 

Ei tallennusta tankkauksien 

yhteydessä 

Suurpää Oy X   

Kulutuksen muutoksen 

seuraaminen 

Jätehuolto E. Parkkinen 

Oy X 

 

"karkea seuranta" (Emistra) 

Lassila & Tikanoja Oyj - - TCS:n kautta seuranta 

Sihvari Oy   X Nyt aloitettu seuranta 

 

Kolmessa yrityksessä ei seurata ajokilometrejä lainkaan ja vain yhdessä seurataan 

autokohtaista kilometrimäärää. Ajomäärien seuraaminen ei vaikuttanut olevan 

prioriteettina yrityksissä. Yksi yritys mainitsi seuraavansa ajettuja tunteja tarkemmin kuin 

kilometrejä. Taulukossa 18 näkyy ajomäärien seuranta yrityksissä. 

 

Taulukko 18 Ajomäärien seuranta kyselytutkimuksen perusteella 

Kilometrit 

Yritys 

Tarkka 

seuranta 

Ei 

seurantaa HUOM 

Jätehuolto Laine Oy X 

 

Scanian kuukausikohtaiset raportit 

Remeo Oy X   3kk välein autokohtaisesti 

RL-huolinta Oy X 

 

Saatavissa jopa päiväkohtaiset 

kilometrit 

Suurpää Oy - - GPS seuranta 

Jätehuolto E. Parkkinen 

Oy   X TCS:stä reitti saatavilla 

Lassila & Tikanoja Oyj - -   

Sihvari Oy   X   

 

Reitityksestä yrityksillä ei juuri ollut negatiivista sanottavaa ja reittien ajot sujuvat hyvin. 

Kehitysehdotuksina kulutuksen vähentämiseen mainittiin usein kuljettajien taloudellisen 

ajamisen taito ja ajoreittien optimointi. Myös seurannan parantamista ehdotettiin 
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kirjaamalla ajokilometrit tankkauksien yhteydessä. Yksi yritys mainitsi bonusjärjestelmän 

käyttöönottamisen mahdollisuuden. 

 

6.7.4 Ympäristönäkökulman huomioiminen kilpailutuksissa 

 

Jätteenkuljetusten kilpailutuksilla on olennainen rooli Kymenlaakson jätteen 

ympäristöstrategian toteuttamisessa jätteenkuljetusten osalta, sillä yrityksellä ei ole omaa 

kalustoa, jolla jätettä ajetaan, vaan sen hoitavat urakoitsijat. Urakan sisältö ja yritykseltä 

vaaditut asiat ovat etenkin silloin suuressa roolissa, jos urakan valintaperusteena on alin 

hinta. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt ohjeen ympäristönäkökohtien ja 

energiatehokkuuden huomioon ottamisesta julkisissa kilpailutuksissa. Ohjeen mukaan 

pakollisiksi vaatimuksiksi yritykselle voi asettaa esimerkiksi sertifioidun ja tunnustetun 

ympäristöjärjestelmän käyttämisen, kuljettajien taloudellisen ja ennakoivan ajotavan 

koulutuksen, sitoutumisen energiansäästötoimintaan ja raportointiin tekemistään 

toimenpiteistä sekä että kuljetuksiin käytetään tietyn päästöluokan ajoneuvoja. Näiden 

lisäksi voidaan vertailla eri kriteerejä, kuten taloudellisen ajotavan koulutuksen määrää ja 

tietotaidon ylläpitoa. Kriteerinä voi myös olla kuljetusten suorittaminen mahdollisimman 

energiatehokkailla ajoneuvoilla tai ajoneuvojen käyttäminen mahdollisimman 

ympäristöystävällisellä polttoaineella. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2007) 

 

Hankintasopimusta tehdessä on hyvä kirjata yksityiskohtaisesti yritystä koskevat energia- 

ja ympäristövaatimukset sekä päättää miten asetettuja vaatimuksia seurataan. Jos 

sopimuksesta poiketaan tai kriteerejä ei täytetä, voidaan yritykselle määrätä sanktioita. 

Sanktiot tulisi kuitenkin määritellä erikseen jo tarjouspyynnössä (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2007). Myös bonusjärjestelmällä voi ohjata kilpailutusten onnistumista 

ja kannustaa saavuttamana ja ylittämään asetetut tavoitteet. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

EU ja sen jäsenvaltiot ovat kiristäneet ympäristöpäästöihin liittyviä säädöksiä viime 

vuosikymmeninä ja myös kansalaisten ympäristötietoisuuden kasvaessa 

ympäristövaikutusten arvioinnista on tullut yhä tärkeämpi osa yritysten toimintaa. 

Ympäristöasioiden viestiminen on nykypäivää yrityksille ja sen tekeminen avoimesti tuo 

kilpailuetua verrattuna muihin toimijoihin. Tämän diplomityön tavoitteena oli arvioida 

Kymenlaakson jäte Oy:n jätekuljetuksien aiheuttamia ympäristöpäästöjä, tutkia keinoja 

raportoinnin parantamiseen ja pohtia tapoja vähentää ympäristöpäästöjä. Toinen tavoite oli 

tarkastella jo tehtyä elinkaariselvitystä ja tutkia tapoja hiilijalanjälkiraportoinnin 

automatisointiin. 

 

Työssä kartoitettiin nykytilannetta jätteenkuljetusyrityksille suunnatulla 

kyselytutkimuksella, josta selvisi yritysten välisiä eroja niin tiedonkeruussa, niiden 

raportoinnissa ja yleisessä motivaatiossa liittyen ympäristöraportointiin. Kyselystä selvisi 

myös tarve kuljetusyritysten polttoaineenkulutusarvojen vertailulle kirjallisuusarvoihin, 

jotta varmistutaan luotettavasta arviosta. Etenkin jos polttoaineenkulutuksen 

määrittämiseen ei ole luotu kattavaa ja standardoitua järjestelmää, saattaa kulutustiedot 

poiketa olennaisestikin kirjallisuudessa arvioidusta keskikulutuksesta. 

 

Työssä tutkittiin myös vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden mahdollisia vaikutuksia 

ympäristöpäästöihin. Tutkimuksessa huomattiin, että bioperäisillä polttoaineilla saattaa olla 

suurikin merkitys jätteenkeräyksen ympäristövaikutusten pienentämisessä. 

Biopolttoaineiden vaikutus ympäristöpäästöihin vaihtelee suuresti; riippuen 

biopolttoaineesta vähennys potentiaali hiilidioksidipäästöissä on 40–80 % välillä (Nylund 

ja Aakko-Saksa 2007). Bioperäisen polttoaineen valmistusprosessin täytyy kuitenkin olla 

kestävä; polttoaineen koko elinkaaren päästöt ja energiankulutus on huomioitava, kuten 

myös yleisesti kestävän kehityksen periaatteet ja eettisyys. 
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Myös hybriditekniikalla voi saavuttaa polttoainesäästöjä. Riippuen järjestelmästä, säästöt 

voivat olla jopa 50 % verrattuna samanlaiseen ajoneuvoon ilman hybridijärjestelmää. 

Jarrutusenergian hydraulisessa talteenotossa on todettu päästävän 20 % säästöihin 

polttoaineenkulutuksessa (Bender et al. 2014). 

 

Kymenlaakson jäte Oy:n jätteenkuljetusten ympäristöpäästöt aiheutuvat suurimmaksi 

osaksi kuljetusajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta, jota on arvioitu kuljetusyrityksiltä 

kerätyillä polttoaineenkulutustiedoilla ja arvioitu Lipasto-järjestelmän yksikköpäästöjen 

avulla ilmoitetuista ajokilometreistä. Riippuen käytetyistä yksikköpäästöistä ja 

laskentatavasta huomattiin, että jätteenkuljetukset aiheuttivat vuoden 2016 tietojen 

perusteella jopa yli 1400 tonnia CO2-päästöjä, joka vastaa noin 156 keskivertosuomalaisen 

vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä (LCA Consulting 2016). Diplomityössä vertailtiin miten 

eri Euro-päästöluokat ja erilaisten polttoaineiden käyttö vaikuttaisi jätteenkuljetusten 

päästöihin. Euro-päästöluokkien vaikutus todettiin olemattomaksi verrattaessa 

hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä. Maakaasun käytön todettiin kasvattavan 

ekvivalenttipäästöjä noin 17 % verrattuna dieseliin. Tämä johtui maakaasun korkeammasta 

hiilidioksidipäästöstä. Sen sijaan biopolttoaineilla vähennyksen todettiin olevan jopa 98 % 

biokaasulla. Biodieselillä vähennyksen määrä oli samansuuruinen. On huomioitava, että 

polttoaineiden valmistuksen päästöjä ei ole otettu huomioon. 

 

Myös ajotavalla ja ajoreiteillä on vaikutus jätteenkeräyksen päästöihin. Taloudellista 

ajotapaa noudattaen onkin mahdollista päästä huomattaviin päästövähennyksiin melko 

pienillä kustannuksilla. Raskaalla kalustolla polttoaineen säästöpotentiaalin todettiin 

olevan noin 7.5 % (Ikonen 2013). Taloudelliseen ajamiseen on olemassa autoihin 

asennettuja järjestelmiä, jotka seuraavat kuljettajan ajotapaa ja antavat hänelle arvosanan. 

Raporttien vertailu saattaa parantaa toimintaa kilpailuhengen kasvaessa. 

Reittioptimoinnilla voi säästää aikaa ja polttoainetta kun ajamista tulee vähemmän. Tämä 

kuitenkin vaatii yhteistyötä urakoitsijalta ja Kymenlaakson jätteeltä, jotta reitit saadaan 

optimoitua. Riippuen reitistä optimoinnilla voidaan saavuttaa 10-30 % vähennys 

hiilidioksidipäästöissä verrattuna optimoimattomana reittiin (Apaydin ja Gonullu 2008). 
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Kuljetusyritysten raportoinnin parantamiseen on useita tapoja. Ajomäärien ja kulutetun 

polttoaineen seurantaan voi käyttää joko TCS-ohjelmaan rakennettua järjestelmää, joka 

tallentaa kullakin autolla ajetut kilometrit ja joka vaatii kuljettajalta polttoaineen 

tankkauksien yhteydessä tankatun määrän syöttämisen. Tiedoista koostettaisiin raportti, 

jossa näkyvät autokohtaiset tiedot. Toinen tapa olisi vaatia yrityksiltä osallistumista 

Emistra-järjestelmän käyttöön, joka on VTT:n ja PKY Laatu Oy:n ylläpitämä järjestelmä 

ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen seurantaan. Emistran avulla yritys saa 

selvitettyä kuljetustensa energiankulutuksen ja päästöt ajoneuvokohtaisesti, kuukausi- ja 

vuositasolla. Järjestelmään syötetään yrityskohtaiset kalusto-, kilometri-, lasti- ja 

kulutustiedot, joista järjestelmä koostaa raportin syntyneistä päästöistä. (PKY-Laatu 2017). 

Raportin perusteella voi tehdä vertailun tietokannassa oleviin samanlaisiin yrityksiin. 

Emistran raporteista olisi mahdollista koostaa yhteenveto esimerkiksi vuosikertomusta 

varten. 

 

Kuljetusyrityksiä voisi ohjata kilpailutuksella ja urakkasopimusten muotoilulla siten, että 

yrityksiltä vaaditaan sitoutumista energiatehokkuuden parantamiseen. Näin yksikköpäästöt 

kuljetettua jätetonnia kohden saataisiin laskemaan, jolloin ympäristövaikutukset 

pienentyvät. Kilpailutuksissa tulee kuitenkin päättää, onko ensisijaisena tavoitteena 

energiankulutuksen, kasvihuonekaasujen vai terveydelle haitallisten päästöjen 

vähentäminen. Kuten aiemmin on huomattu esimerkiksi dieselin korvaaminen maakaasulla 

aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen kasvua, mutta alentaa pienhiukkaspäästöjä. Toisaalta 

hybriditekniikka alentaa sekä energiakulutusta, että päästöjä. Sopimusten ehtojen 

noudattamisen varmistamiseksi voi jo kilpailutuksessa mainita sanktion, joka seuraa 

raportoinnin ollessa puutteellista. Myös jonkinlainen bonusjärjestelmä voisi kannustaa 

yrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan. Bonusjärjestelmien toimivuudesta 

jätekuljetushankinnoissa ei kuitenkaan löytynyt tutkimustietoa. 

 

Diplomityössä tarkasteltiin myös yrityksen teettämiä hiilijalanjälkiarviointeja, joiden 

perusteella havaittiin, että jätteenkuljetusten päästöt aiheuttavat jopa 6,8 % kaikista 

jätteenkäsittelyn päästöistä. Päästövähennykset kuljetuksissa näkyisivät täten myös 

yrityksen kokonaishiilijalanjäljessä. Lisäksi työssä selvitettiin mahdollisuutta 
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automatisoida hiilijalanjälkilaskentaa. Laskentaan on jo olemassa Excel-pohja, johon 

syötetään jätejakeiden määrät, joista LCA Consulting Oy voi laskea uuden hiilijalanjäljen 

yritykselle. Tämän todettiin olevan paras ja tarkin tapa määrittää yrityksen hiilijalanjälki, 

etenkin jos jätteenkäsittelyprosessien väliset suhteet ovat muuttuneet edellisestä vuodesta. 

Sen sijaan, jos vain jätemäärät ovat muuttuneet, mutta itse prosessit ovat samoja, voisi 

hiilijalanjäljen arviointiin käyttää jätejaekohtaista CO2-ekv-päästökerrointa. 
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LIITTEET 

 LIITE 1: Kyselytutkimus jätteenkuljetusyrityksille 

Kysely jätteenkuljetusyrityksille 

  

Kymenlaakson jätteellä on tavoitteena selvittää ja tulevaisuudessa vähentää 

jätteenkuljetuksista aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Pääosin nämä päästöt syntyvät 

polttoaineenkulutuksesta. Seuraavassa kyselyssä selvitetään jätteenkuljetusyritysten 

polttoaineenkulutuksen seurantaa ja ehdotuksia sen parantamiseksi. 

          Yrityksen nimi ja jätteenkeräysalue: 

 

1. Millaista kalustoa käytätte jätteenkuljetuksiin? (merkki, malli, vuosimalli, 

pakkaava/ei pakkaava mahdollisesti EURO-päästöluokka) 

 

2. Miten seuraatte polttoaineenkulutusta? (reittikohtaisesti, kuukausi- tai 

vuositasolla, tallennetaanko tankatut litrat tankkauksien yhteydessä) 

 

 

3. Miten seuraatte ajomääriä? (reittikohtaisesti, kuukausi- tai vuositasolla, onko 

käytössä GPS-järjestelmä) 

 

4. Miten suunnittelette ajoreitit? (lyhyin etäisyys kartalla, vaihtelevat reitit, onko 

reittejä optimoitu) 

 

 

5. Kuinka usein ajot sujuvat suunnitellusti? (onko turhakäyntejä tyhjillä astioilla, 

ajavatko autot vajaakuormia) 

 

6. Miten mielestäsi polttoaineenkulutuksen seurantaa voisi parantaa? 

 

 

7. Mitä keinoja mielestäsi voisi käyttää polttoaineenkulutuksen vähentämiseen? 

(Listaa myös jo tehdyt toimenpiteet) 


