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Helsingin kaupungin ja alueen asunto-osakeyhtiöiden 
omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö



Mahdolliset yhteistyöalueet yritysten ja 
tutkimuslaitosten kanssa

• Poikkeuksellinen asuin- ja palveluympäristö Jätkäsaaressa
• Suppealla alueella monipuolinen ja runsas asukaskunta; 20 000 

asukasta ja 6000 työpaikkaa vuonna 2030.
• https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/jatkasaari
• Jätehuoltojärjestelmä tuottaa perinteistä tarkempaa tietoa 

asukkaiden ja taloyhtiöiden kierrätyskäyttäytymisestä. 

• Tutkimuskohde ja testialusta Smart City jätehuoltoon
• Asukkaiden tuottaman kierrätystiedon hyödyntäminen 

tulevaisuuden kaupungin mallintamisessa ja suunnittelussa
• Tuotekehitystä ja testausta esim. kierrätykseen liittyvien 

keräysastioiden ja kuljetustapojen, sekä opastamisen osalta
• Vaatteiden keräys; velvoite alkaa, miten kerätään?
• Kierrätyspäivät ja uudelleenkäyttö mahdollisuudet

• Projektien rahoitus hankkeista ja yrityksiltä

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/jatkasaari


Jätepalvelua Jätkäsaaressa

Lähin pakkaustuottajien ylläpitämä Ekopiste 
Lauttasaaressa (3,5 km)

Vaarallinen jäte: vastaanottopiste 
Verkkokauppa.com 

LAJITTELUHUONEISIIN 14%

PUTKIJÄRJESTELMÄÄN 85% LASI
PIENMETALLI
SUURI PAHVI 

SUURI SEKAJÄTE

KIERRÄTYSPÄIVÄT 1%

n. 5 krt/vuosi



Jätteen putkikeräysjärjestelmän toimintaperiaatteet ja käyttö

1) Luukku aukeaa RFID avaimella 
2) Tyhjennykset tapahtuvat automaattisesti jätetason mukaan
3) Jäte kulkee ilmavirran mukana (70 km/h) maanalaista putkistoa pitkin koonta-asemalle
4) Puhaltimet ja muu laitteisto sijaitsevat koonta-asemalla 
5) Jäte puristetaan kontteihin 
6) Kontit haetaan kuorma-autoilla jatkokäsittelyyn -> HSY
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Luukku aukeaa RFID 
avaimella.

Tapahtumatiedot:

• AvainID / asunto / 
taloyhtiö

• Luukkujen avausten 
määrät ja ajat

• Imupisteiden 
täyttyminen
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Keräysjakeiden 
paino/kontti



Syöttöpisteet

noin 60% alueesta valmiina



Syöttöluukut sisätiloissa



Syöttöluukut ulkona



Asiakastyytyväisyys
kevät 2020



Hyvä lajitteluaktiivisuus



Mitä kerätään

• Jätkäsaaressa syntyi jätettä 
yhteensä 1 691 tonnia vuonna 2019.

• Yksi Jätkäsaaren asukas tuotti 
vuonna 2019 noin 196 kg jätettä.

• Putkikeräysjärjestelmä keräsi 
yhteensä noin 1 474 tonnia jätettä

• Lajitteluhuoneisiin kertyi noin 216 
tonnia jätettä



Milloin kierrätetään



Putkikeräyksen edut

• Helpottaa syntypaikkalajittelua
• Vähentää merkittävästi (85%) 

jätesäiliöiden määrää ja 
jäteautojen ajoa ja 
astiatyhjennyksiä pihapiirissä

• Ei hajuja
• Ei tuhoeläin ongelmia
• Turvallinen

• Äänetön 
• Helppo käyttää



Lajitteluhuoneiden haasteet
• Lajitteluhuoneeseen pitäisi tulla asukkailta vain jakeita  jotka eivät 

sovi putkijärjestelmään.

• Asukkaiden kehityskohteet
• Sekajätepusseja ei tuoda lajitteluhuoneisiin
• Pahvi pakataan tiiviisti astioihin

• Jäteoperaattorin kehityskohteet
• Jätettä haetaan useammin
• Kuskit ottavat kaiken jätteen mukaan, myös lattialle tippuneen

• Röörin kehityskohteet
• Lajitteluhuoneiden lisääminen
• Kaikille asukkaille tarkoitetun ”kierrätysaseman” toteutus 

alueelle yhdessä HSY:n ja pakkaustuottajien kanssa 

• Uuden teknologian mahdollisuudet?



Hernesaaren jätteen putkikeräys OyJouni Spets
Toimitusjohtaja
jouni.spets@jatkasaarenroori.fi
p. 040 592 7320

Hernesaaren
rakentaminen
alkaa



Mahdolliset yhteistyöalueet yritysten ja 
tutkimuslaitosten kanssa

• Tutkimuskohde ja testialusta Smart City jätehuoltoon
• Asukkaiden tuottaman kierrätystiedon hyödyntäminen 

tulevaisuuden kaupungin mallintamisessa ja suunnittelussa
• Tuotekehitystä ja testausta esim. kierrätykseen liittyvien 

keräysastioiden ja kuljetustapojen, sekä opastamisen osalta
• Vaatteiden keräys; velvoite alkaa, miten kerätään?
• Kierrätyspäivät ja uudelleenkäyttö mahdollisuudet

• Projektien rahoitus hankkeista ja yrityksiltä



Rakennusprojekti 
materiaalia



Syöttöaseman alla

Suuri kartonki on
mahdollista 

kerätä repijän 
kanssa



Koonta-asema



Nykyiset ja tulevat 
lajitteluhuoneet

Lajitteluhuoneiden määrää 
tullaan lisäämään 
rakennettavilla alueilla

Lajitteluhuoneet on jaettu 
kahteen alueeseen joilla ei 
ole vielä ristiinkäyttöä

Lajittelukontit poistuvat 
alueelta kun kaikki 
lajitteluhuoneet ovat 
valmiita



Järjestelmän toimintavarmuus
• Kiinteistöjen syöttöpisteiden välivarastointikapasiteetti 60% 

syöttöasemalle tuotavasta jätemäärästä
• Ei käyttäjille näkyviä järjestelmän toiminnan keskeytyksiä

• Järjestelmähälytykset automaattisesti Caverion keskusvalvomoon 
365/24/7

• Mahdollisimman lyhyt vasteaika

• Koota-asemalla kaksi laitteistoa
• Kaikissa olosuhteissa riittävä keräyskapasiteetti
• Lisävarmuutta korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varten
• Valmiiksi järjestelmään kytketty ylimääräinen alipainepuhallin



Syöttöasema rakennusrungossa



Syöttöasema ulos maahan sijoitettu



Runkoputkisto



Mitoitusperiaatteet

• Syöttöpisteiden tyhjennys 1-2 kertaa/vrk
• Jäte välivarastoidaan syöttöputkissa

• Välivarastointikapasiteetti jätemäärien mukaan
• Määrittelee syöttöpisteiden määrän tontilla/korttelissa
• Vähintään yksi syöttöpiste per jätelaji

• Syöttöasemat luonnollisten kulkureittien varrelle, mahdollisimman 
lähelle runkoputkea

• Liike- ja toimitilat ratkaistaan tapauskohtaisesti
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