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DESIGN PUZZLE -PROSESSI 

Selvitä käyttäjien TAVOITTEET. Havainnoi ja 
haastattele todellisia käyttäjiä todellisessa 
ympäristössä. Selvitä heidän ydintavoitteensa.
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Tunnista INNOVAATIOMAHDOLLISUUDET. 
Hyödynnä käyttäjäselvityksen löydöksiä uusien 
tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen.

2

Muotoile RATKAISUJA. Luo kokonaisvaltaisia tuote- ja 
palveluratkaisuja, joiden avulla käyttäjät saavuttavat 
tavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla.
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Arvioi LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI. 
Muovaa ratkaisut arvomäärityksiksi ja 
edelleen liiketoimintamalleiksi. 
Arvioi niiden elinvoimaisuus.

5
Valitse sopivat TEKNOLOGIAT. 
Valitse teknologiat, joilla ratkaisut 
voidaan toteuttaa tehokkaasti.

6
Kehitä MENESTYSTUOTTEITA JA 
-PALVELUJA. Laadi suunnitelma 
prototypoinnille, iteroinnille, 
tuotannollistamiselle ja markkinoille tuomiselle.



VÄHÄHIILISESTI KOHTI ESTEETTÖMYYTTÄ

KLIKKAA TÄSTÄ ja voit hypätä suoraan
käyttäjätutkimuksen yhteenvetoon.

TAVOITE
Tämän pilottihankkeen tavoitteena on selvittää jätehuollon esteettömyyttä. 

Samalla pilotoidaan uutta ED Designin kehittämää ROK- järjestelmää, jonka 
avulla käyttäjähavainnointia voidaan tehdä paikalle matkustamatta ja ilman 
aikasidonnaisuutta. Tavoitteena on ymmärtää kuinka helppoa käyttää ROK 
järjestelmää.

Lisäksi tavoitteena on saada ymmärrys, miten paljon voidaan vähentää 
hiilidioksidipäästöjä käyttämällä etäluettavaa 
käyttäjähavainnointimenetelmää.

KOHDERYHMÄ
Vähähiilisesti kohti esteettömyyttä tutkimushankkeen ensisijainen 
kohderyhmä on liikuntarajoitteiset, sokeat, kuurot sekä muut erityisryhmät, 
jotka käyttävät esteettömyyspalveluja. Tutkimus tehdään julkisella paikalla, 
niin siihen saa osallistua kaikki, jotka muutenkin käyttävät jätehuollon 
palveluja.

LOPPUTULOKSET
Huomiot kierrätyspisteiden ja kotitalouden kierrätyksen esteettömyydestä.
ROK- järjestelmän toimivuus ja helppous. Arviointilaskelmat säästetyistä 
hiilidioksidipäästöistä, jos käytetään etähavannointiin perustavaa menetelmää.

RESURSSIT
Varsinaisen tutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen taho, joka on Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy: n valitsema henkilö. ED Designin henkilö seuraa ja 
valvoo tutkimusta etäältä. Koska kyseessä on järjestelmän pilotointi, voi ED 
Designin henkilö puuttua tutkimuksen kulkuun, parhaan lopputuloksen 
saamiseksi. Ennen varsinaisia Rinki-Ekopisteillä tehtäviä kuvauksia järjestelmä 
pilotoidaan toisella Rinkipisteellä ja tämän perusteellä valittu henkilö 
ohjeistetaan järjestelmän asentamiseen ja tutkimuksen järjestämiseen.

AJANKOHTA JA PAIKKA
Tutkimuksen ennakkopilotointi järjestetiin 17.12 länsikeskuksen Rinki 
Ekopisteellä, kotikuvaukset 30.12.21 ja 3.1.2022 sekä varsinaiset Rinki-
ekopistekuvaukset 10.1.2022 Skanssin ja Hirvensalon Ekopisteillä.
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ROK-etähavainnointi

TUTKIMUSMENETELMÄT
Vähähiilisesti kohti esteettömyyttä hankkeessa pilotoidaan ROK-palvelua, jossa 
tiimi asiantuntijoita havainnoi tutkittavia käyttäjiä ja heidän toimintaa etänä. 
Tavoitteena on ymmärtää kohdekäyttäjien tavoitteita ja haasteita syvällisesti. 
Se mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen innovoinnin ja kehittämisen 
sekä vanhojen parantamisen niin, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita 
mahdollisimman hyvin. 

Käyttäjähavainnointi on tyypillisesti vaatinut tutkijoiden matkustamista 
tutkimuskohteeseen sekä aikataulujen sovittamista tutkijoiden ja tutkittavien 
kesken. ROK-palvelun avulla pyritään minimoimaan matkustamiseen ja 
ajankäyttöön liittyvät haasteet.

MIKSI TÄMÄ MENETELMÄ
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa vähähiilisesti esteettömiä ratkaisuja, 
jolloin ROK-järjestelmän pilotointi sopii tähän yhteyteen. Rinki Ekopisteillä 
tehtävän tutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen taho, joka on Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy: n valitsema henkilö. ED Designin henkilö seuraa ja 
valvoo tutkimusta etäältä. Koska kyseessä on järjestelmän pilotointi, voi ED 
Designin henkilö puuttua tutkimuksen kulkuun, parhaan lopputuloksen 
saamiseksi.
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TIETOISUUS

Jätteiden kierrätys on yksi 
itsenäisen asumisen perusta, ja 
yhteiskunnan tulisi omalta osalta 
mahdollistaa tätä. Kierrätyspaikat 
ovat pääsääntöisesti julkisilla 
paikoilla ja ulkona, jolloin se 
aiheuttaa palveluntarjoajille 
haasteita. Sääolojen vaihtelut, 
villieläimet ja ihmiset 
toiminnallaan vaikuttavat siihen, 
että jätepisteissä ja 
laitesuunnittelussa on monia 
rajoitteita, jotka vaikeuttavat 
esteettömän jätehuollon 
toteutumisen.
Kuluttajat eivät ole mukana 
päättämässä keräyspisteiden 
sijainnista, eivätkä voi vaikuttaa 
keräysalueen suunnitteluun. 
Jätepisteiden sijaintia tai 
suunnittelua ei huomioida 
kovinkaan hyvin uusien alueiden 
tai kauppakeskusten 
kokonaisrakentamisessa, joka 
saattaa aiheuttaa arvaamattomia 
vaaratilanteita. Esim. alueen 
läpiajo tai talvikunnostus. 
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TUTKIMUS PALVELUPOLULLA

ENNEN PALVELUA PALVELUN AIKANA PALVELUN JÄLKEEN

Ennen tutkimushankkeen 
aloittamista, olimme yhteydessä 
eri tahoihin saadaksemme 
kattavan kuvan kokonaisuudesta. 
Osallistuimme Turun 
esteettömyysraadin kokoukseen, 
rekrytoidaksemme tutkimukseen 
osallistujia, tapaaminen auttoi 
myös tutkimustavoitteiden ja 
menetelmien määrittelyssä. 
Otimme yhteyttä Suomen 
pakkauskierrätysrinki Oy:hyn, 
jonka kautta saimme 
vapaaehtoisen tutkimuksen 
toteuttajan. Molok Oy:n kanssa 
kävimme etäpalaverissa läpi 
tutkimuslähtökohdat ja myös he 
auttoivat lähtökohtien 
määrittelyssä.

Suoritimme tutkimuksen kolmessa eri vaiheessa.

1. Pilotoimme itse etukäteen Länsikeskuksen Rinki 
Ekopisteellä, jotta mahdolliset haasteet tulisivat esille, 
ja ymmärtäisimme tutkimuksen suorittajan 
näkökulmasta vastaantulevat haasteet 
mahdollisemman hyvin. 

2. Toisessa vaiheessa suoritimme tutkimuksen 
kohderyhmän kotona tutkimuksia kotikuvauksen 
(viikko 53/2021 ja viikko 01/2022)

3. Kolmannessa vaiheessa järjestimme Skanssissa ja 
Hirvensalossa käyttäjätutkimus kuvaukset RINKI –
Ekopisteillä (10.1.22).

Kuluttajat voivat tarvittaessa ottaa 
yhtetyttä Rinki -ekopisteen 
palveluneuvojiin puhelimitse. 
Numero on näkyvissä kaikissa 
Rinki -ekopisteissä. Palvelu 
toteutetaan ostopalveluna, ja 
tarvittavat toimenpiteet välitetään 
toimijoille.

Pääsääntöisesti Rinki-ekopisteillä 
ei ole kameravalvontaa, jollakin 
pisteillä saattaa valvonta olla 
toteutettu esim. tontin omistajan 
taholta, kuten länsikeskuksen
K-Citymarketin pihalla olevalla 
yhteiskeräyspisteillä. 
Tyhjennysvälit ovat esillä 
webbisivuilla, tosin kuluttajat eivät 
välttämättä näe tyhjennyksiä. 
Rinki-ekopisteiden sivuilla on esillä 
myös siivousaikataulut, jos Rinki 
on itse niitä vastuussa. Siivous 
toteutetaan palvelunostona.

ROK-MENTELMÄ
HAASTATTELUT

ROK-MENTELMÄ

TUTKIMUS / KÄYTTÄJÄTUTKIMUS



RINKIPISTEPILOTOINTI Länsikeskuksessa

Kylmä pakkasilma

Pilotoimme jätteiden yhteiskeräyspisteen Turun 
Länsikeskuksen Citymarketin Rinki-ekopisteellä. Oli kylmä 
pakkasilma. Rakensimme kuvauskaluston, niin että meillä oli 
käytössä User kamera, kaksi minikameraa, jotka voi asentaa 
tolppaan, kahvaan tai muuhun vastaavaan. Lisäksi meillä oli 
Tripod kamera, jossa on oma jalka. 

Pilotointi antoi viitteellisen käsityksen kävijämäärästä 
rinkipisteellä ja sillä voitiin todentaa järjestelmän toimivuus 
vastaavissa olosuhteissa. Käyttäjiä tuon päivänä kuvaustunnin 
aikana oli alle kymmenen. 

Kuvauskaluston asentamisesta huomasimme, että Rinki-
ekopisteillä ei välttämättä ole järjestelmään sopivia 
kiinnityspaikkoja. Meillä oli mukana pakkausteippiä, jolla 
saimme yhden kameran tukevasti kiinni pahvipuristimeen. 
Huomasimme myös, että epätasaisissa maasto-olosuhteissa 
tulee kamera jalkojen olla tukevia, ja painopistettä tulee 
laskea, esimerkiksi sijoittamalla painava esine roikkumaan 
alaosaan. 

Opimme järjestelmän sijoittelusta sen, että keskusyksikkö 
tulee asentaa mahdollisimman esteettömään paikkaan 
suhteessa User kameran käyttöalueeseen. Puristimien 
kaltainen iso metallinen laite voi häiritä signaalia.

Päivämäärä 17.12.2021
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Tutkimuksen jaottelu

Monikanavainen kierrätys

Kierrätyksen palvelupolku käyttäjän näkökulmasta 
koostuu useasta vaiheesta.
Jätteet esilajitellaan kotona. Omakotitalouksissa on 
vähintään jäteastia energiajätteelle. 

Muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, 
metallipakkaukset ja lasipakkaukset voidaan kierrättää 
Rinki Ekopisteillä. Samassa yhteydessä on usein 
vaatteiden ja sanomalehtien kierrätyspiste. 

SER, paristot, akut ja lamput voidaan kierrättää 
liikkeissä, jotka myyvät kyseisiä tuotteita. 

MM. huonekalut ja rakennusjätteet voidaan kierrättää 
suoraan kunnallisen jätehuollon lajitteluasemilla. 

Jokainen Rinki-ekopiste on erilainen. Niissä on monen 
eri valmistajan astioita ja jokainen käyttäjä antoi oman 
panoksen tutkimuksen kulkuun. 

Huolimatta monesta muuttuvasta tekijästä, 
tutkimuksen edetessä huomasimme, että samat asiat 
ja tapahtumat toistuivat. Tutkimuksen tulosten 
näkökulmasta jaottelimme aihealueet omiin osioihin: 
kotikuvauksiin, liikkumiseen ja ympäristöön Rinki-
ekopisteillä, Rinki-ekopisteiden Molokin astioihin, 
puristimiin sekä muihin jäteastioihin kohteissa.

Kierrätys on tapahtumana erittäin lyhyt, keskimäärin 
käyttäjä viettää paikalla muutaman minuutin. 

Kierrätyspisteiden pitäisi olla lähellä käyttäjää, siistejä, 
selkeitä sekä helppoja käyttää. Tämä lisäisi 
kierrätyshalukkuutta.

Päivämäärä 4.1.2022
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RINKI –ekopisteet yleistä 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n edustajan haastattelu

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa 
tavoittelematon pakkaustuottajayhteisön palveluyhtiö. Rinki-
ekopisteet ovat lain vaatimia pakkausjätteiden 
yhteiskeräyspisteitä, missä kuluttajat voivat helposti lajitella 
pakkausmateriaaleja kierrätykseen. Rinki-ekopisteitä on 
ympäri Suomea yli 1850 - Hangosta Utsjoelle. Uuden jätelain 
myötä Rinki-ekopisteiden määrä tulee mahdollisesti 
vähenemään.

Käyttäjätutkimuksen ajankohta on joulun jälkeen, joka on 
vuoden taitekohta. Rinki-ekopisteillä on vuodekiertoon 
perustuvat sesonkiajankohdat. Muutama viikko joulun 
jälkeen on kaikkein vilkainta. Sydäntalvella, kun on vähän 
juhlapyhiä sekä yleensä ilma on kylmä, on myös lajittelussa 
koko vuoden hiljaisin ajankohta. Keväällä ihmiset innostuvat 
siivoamaan sekä sisällä, että ulkona. Tänä ajankohtana 
jätteiden lajitteluja ja kierrätys on ajankohtaisempaa. 
Erityisesti keräysmateriaalin määrä nousee 
mökkipaikkakunnilla, kuten saaristossa. 

Palvelupuhelimeen tulee jonkin verranyhteenottoja. Kolme 
yleisintä yhteydenotto teema: 
"Miksi meidän Rinki-ekopisteellä ei ole muovikeräystä?" 
"Keräilyastiat ovat täynnä ja/tai ihmiset ovat jättäneet 
jätteitä astioiden viereen."
"Puristin ei toimi". (Yleensä joku on painanut hätäkytkintä).

Purstimien osalta korkeus on suunniteltu määräysten 
mukaan. Viranomaiset tekevät määräykset ja 
turvallisuusstandardit. Jäteastioina on Rinki-ekopisteillä 
useita malleja, jossa on eri ominaisuuksia. 

Jäteastioiden ominaisuuksia ovat esim. 
- jäteastian muoto, koko ja tilavuus
- jäteastian malli eli pintakeräys- tai syväkeräysäiliöt (osa 
maan alla ja osa yläpuolella) sekä niiden tyhjennysmetodit
- jäteastian tekniset ominaisuudet (puristin, jäteluukku 

avoin, kannella tai heittokansi)

Päivämäärä 10.1.2022
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KOTIKUVAUKSET

Kierrätys alkaa kotona

Kävimme kuvaamassa omakotitalossa, jossa on 
oma kierrätyspiste, ja taloyhtiöissä, jossa on 
yhteiskierrätyspiste. Taloyhtiöiden 
kierrätyspisteellä oli monipuolisesti jäteastioita, 
ja se suoraan vaikutti siihen, että taloyhtiöissä 
asuvien käyttäjien jätehuolto oli viety 
pidemmälle. Kaikilla käyttäjillä oli useampia 
jäteastioita. Jätelajittelukaappi oli kaikilla 
käyttäjillä täynnä jäteastioita, monilla 
lajitteluastioita löytyi myös mm. tiskipöydältä, tai 
muualta asunnosta.

Taloyhtiöiden yhteisille kierrätyspisteille oli 
vaikea päästä. Kahdessa tapauksessa ovi oli 
vaikea aukaista, ja yhdessä paikassa ovi pamahti 
tuulesta kiinni. Huoneessa astiat oli aseteltu 
siististi, ja yleisilme oli selkeä, mutta tila oli 
hämärä. Tasainen lattia helpotti liikkumista. 
Jäteastioita oli monipuolisesti. 
Liikuntarajoitteisen ja pienikokoisen käyttäjän 
näkökulmasta astiat olivat liian korkeita ja kannet 
usein painavia.

Rollaattorilla tai pyörätuolilla oli vaikea päästä 
jäteastian viereen. Pienemmät kotitalouksille 
suunnatut jäteastiat osoittautuivat 
liikuntarajoitteisen näkökulmasta 
helppokäyttöisemmäksi, kuin isot astiat. 
Käyttäjän oli vaikea kannatella isojen astioiden 

kansia. Muovisten astioiden kannet olivat 
kiikkeriä ja joidenkin astioiden reunat olivat hyvin 
likaisia.

Neuvokkaat käyttäjät olivat keksineet mm. 
kannatella hampailla jätepussia tai roikottamaan 
olkapäillä. Rollaattorissa oleva työtaso osoittautui 
hyödylliseksi kierrättäessä. Käyttäjä saattoi laskea 
pussin tasolle, jolloin lajittelussa saattoi 
hyödyntää molempia käsiä.

Päivämäärä 4.1.2022
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RINKIPISTEET, liikkuminen ja ympäristö

Talvi, ehkä haasteellisin aika kierrättää

Kierrätys tapahtuu pääosin ulkotiloissa, yleisellä paikalla, 
mikä aiheuttaa kierrätysprosessille, laitetoimittajille ja koko 
järjestelmälle haasteita. Laitteiden ja ympäristön täytyy olla 
turvallisia käyttäjälle.

Huomasimme heti alkuun, että Rinki-ekopisteet oli pitkälti 
mietitty siten, että paikalle on helppo tulla autolla, silloin kun 
itselle parhaiten sopii. Vapaata tilaa kaikkien kolmen 
kierrätyspisteen läheisyydessä oli runsaasti. Auton sai 
kierrätyspisteen lähelle, jolloin roskia ei tarvinnut kuljettaa 
pitkää matkaa. Jätteet saattoi lajitella vaikka suoraan autosta. 
Usein ihmiset lajittelivatkin roskat vasta Rinki-ekopisteellä. 
Tähän viimehetken lajitteluun ei itse pisteillä tai 
laitetoimittajilla ollut mietitty ratkaisuja. Moni käyttäjä laski 
roskat maahan, mistä ne voi lähteä tuulen mukana, tai 
käyttäjä voi itse liukastua. 

Skanssin Rinki-ekopisteellä läpikulku autolla oli mahdollista, 
ohikulkevat autot käyttivät jätepisteen väylää oikotienä 
viereiselle tankkauspisteelle. Tämä aiheutti useita 
vaaratilanteita käyttäjille. 
Molemmissa kierrätyspisteissä roskien käsittelypaikan 
puuttuminen ja tien kunto aiheuttivat käyttäjille 
liukastumisia. Varsinkin Skanssin pisteellä ohikulkevat autot 
olivat aiheuttaneet korkeat urat, joista liikuntarajoitteisen oli 
vaikea päästä yli.

Päivämäärä 10.1.2022
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RINKIPISTEET, Molok astiat

Matala astia aina parempi

Heti ensimmäisenä Molokin astioissa nousi esiin niiden 
käyttäjäystävällinen toimintakorkeus. Kaikkien, lyhyen, pitkän 
ja pyörätuolilla liikkuvan oli helppo yltää astiaan. Myös astian 
pyöreä muoto helpotti astian käytettävyyttä, vaikka 
pyörätuolikäyttäjän olikin vaikea päästä astian lähelle.

Liikuntarajoitteisen oli vaikea laittaa roskia roskikseen, kun 
hänellä oli toisessa kädessä roskat, ja toisella piti aukaista 
luukku. Toinen käyttäjä keksi asettaa kannen nojaamaan 
olkapäätään vasten, jolloin sai otettua roskia pussistaan 
jäteastiaan. Tämä ei tietenkään ole toivottavaa, sillä roska-
astian sisäpinta on lähtökohtaisesti likainen.

Usein jätteet oli lajiteltu kauppakassiin, jolloin sisältö meni 
toiseen astiaan, ja pussi muovipakkauksiin. Molok astian 
suuaukko on sopivan kokoinen, käyttäjä saattoi suoraan 
tyhjentää jätepussinsa sisällön astiaan.
Suuri jäteastian aukko aiheutti pienelle käyttäjälle haasteen, 
koska kansi nousi liian korkealle, ja käyttäjä sai kantta vain 
vähän auki. Molokin astioista käteväksi osoittautui sivulle 
avautuvat astiat, johon ei tarvittu toista kättä kannen 
aukipitämiseen ja täyttökorkeuskin oli sopiva.
Sivusta täytettävien astioiden aukko vastaavasti oli niin pieni, 
että jopa paperikassi oli vaikea saada luukusta mahtumaan.

Myös Molok astioiden yhteydessä roskien lajittelu oli vaikeaa. 
Käyttäjä joutui laskemaan roskat maahan, mikä jo aiemmin 
todettiin turvallisuusriskiksi.

Päivämäärä 10.1.2022
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RINKIPISTEET, puristimet

Täyttöluukun korkeuteen on syytä kiinnittää huomiota 
suunnittelussa

Puristimien etuna on muihin jäteastioihin nähden se, että 
astiaan mahtuu 80 000 kg materiaalia, kun muihin astioihin 
mahtuu keskimäärin 4.500 kg. Puristimet vievät enemmän 
maa-alaa, ja saattaa olla joissakin paikoissa vaikea sijoittaa.

Puristimien, kuten muidenkin isojen jäteastioiden ongelmana 
oli se, että täyttöluukku on liian korkealla. 
Liikuntarajoitteinen tai pienikokoinen käyttäjä ei yllä 
täyttöluukulle. Jopa pitkälle käyttäjälle luukku saattaa olla 
liian korkealla, jos jäte on painavaa, tai sitä pitää puskea 
luukusta sisään. Kaikissa puristimissa luukku oli niin pieni, 
että käyttäjä joutui ensin itse puristamaan jätettä kasaan.
Käyttäjä saattoi lajitella roskia molemmilla käsillä, mikä oli 
ehdoton etu, mutta tällöin hän piti jätekassia toisessa 
kädessä, ja yritti toisella kädellä lajitella roskia. Lajittelu näytti 
työläältä. Jälleen käyttäjä joutui laskemaan osan jätteistä 
maahan, ja liikuntarajoitteiselle tämä voi olla mahdotonta.

Eräälle pienikokoiselle käyttäjälle korkealle sijoitettu luukku 
aiheutti sen, että roska tippui luukusta takaisin käyttäjän 
naamalle.

Joko luukun muoto tai korkeus aiheutti sen, että elastisen 
(muovikalvo tms.) materiaalin laittaminen luukusta sisään ei 
meinannut onnistua.
Vaakatasossa tai käyttäjään päin kallellaan olevat pinnat 
vaikuttivat huonoilta ratkaisuilta, koska talvella lumi ja 
muulloin vesi kerääntyy pinnoille, ja saattaa valua käyttäjän 
päälle.

Päivämäärä 10.1.2022
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Muut astiat

Viimehetken lajittelu on yleistä

Muovi- ja pahvipuristimien sekä Molok astioiden lisäksi 
kierrätyspisteillä oli mm. paperi ja vaatekeräysastioita. Astiat 
olivat joko kuvanmukaisia korkeita astioita tai matalia 
sivuluukullisia astioita. 

Matalissa astioissa luukut olivat normaalikäyttäjille sopivalla 
korkeudella, mutta pyörätuolikäyttäjillä oli haasteita yltää 
luukulle. 

Viistetty alareuna osoittautui oivalliseksi kaikille käyttäjille, 
jopa pyörätuolin etupyörän kanssa pääsi helposti lähelle. 

Kaikissa astioissa nousi ongelmaksi se, että roskien lajittelulle 
ei ollut paikkaa, vaan käyttäjä joutui laskemaan roskat 
maahan. Matalissa astioissa oli helpot sivuluukut, jonne 
käyttäjä saattoi ohi kulkiessaan käydä sujauttamassa roskat. 

Korkeissa vaatekeräysastioissa vaikutti olevan 
helppokäyttöinen käännettävä kansi, ja vaatteiden kierrätys 
näytti toimivalta normaalimittaiselle henkilölle.

Päivämäärä 10.1.2022

© 2022 ED DESIGN OY  



CO2 LASKELMAT

Vähänhiilinen käyttäjätutkimus

Käyttäjätutkimuksen aikana halusimme painottaa 
käyttäjätutkimuksen onnistumista sekä pilotoida ROK-
kaluston toimivuutta. Tämän pilotin aikana emme siis 
huomioineet siihen kaluston ja henkilöiden liikkumisesta 
aiheutuvia päästöjä.

Päästölaskelmat ovat laskettu teoreettisesti kolmen eri 
skenaarion kautta. 
Päästölaskelmissa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen 
kehittämää työkalua Y-hiilaria (versio 16.3.2021)

Skenaario 1. Käyttäjätutkimukset toteutettaan Suomen 
alueella (25 tutkimusta).

Skenaario 2. Käyttäjätutkimukset toteutetaan 1 Suomessa ja 
24 Europpaan aluella (25 tutkimusta).

Skenaario 3. Käyttäjätutkimukset toteutetaan maailmaan 
laajuisesti (25 tutkimusta).
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CO2 LASKELMAT Skenaario 1

Skenaario 1

Käyttäjätutkimukset toteutetaan kartan keskipisteiden joka 
toisella pistellä eli 25 käyttäjätutkimusta.

Liikkuminen on laskettu Turusta, joko diesel autolla tai 
lento+ dieselauto yhdistelmällä Oulun pohjoispuolelle.
Yöpymisiä on laskettu noin puoleen kohteista. 

Dieselautolla ajokilometrejä syntyy 15424 km
Kotimaan lentoja yli 1000 km 4 kpl 
Hotelliyöpymisiä 10 kpl

Hiilidioksidipäästöjä syntyy

2995.67 kg CO2ekv

Eli noin 3 tonnia. 

Keskiverto suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälki on noin 12 
tonnia vuodessa. 
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CO2 LASKELMAT Skenaario 2

Skenaario 2

Käyttäjätutkimukset toteutetaan 25 Europpaan maassa.
(* yksi kaupungeista Helsinki)
Matkat ovat suunniteltu Turusta ja jokaisessa kohteessa 
käytetään noin 200 km diesel käyttöistä autoa, jokaisessa 
kohteessa yövytään.

Dieselautolla ajokilometrejä syntyy 5128 km
Ulkomaan lentoja lentoja yli 1000 km 24* kpl
Hotelliyöpymisiä 2x 24* kpl

Hiilidioksiidipäästöjä syntyy

6603.25 kg CO2ekv

Eli noin 6.6 tonnia. 

Keskiverto suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälki on noin 12 
tonnia vuodessa. 
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CO2 LASKELMAT Skenaario 3

Skenaario 3

Käyttäjätutkimukset toteutetaan globaalisti
25 eri kohteessa.

Matkat ovat suunniteltu Turusta ja jokaisessa kohteessa 
käytetään noin 200 km diesel käyttöistä autoa,
jokaisessa kohteessa yövytään kolme yötä.

Dieselautolla ajokilometrejä syntyy 56274 km
Ulkomaan lentoja lentoja yli 1000 km 15 kpl 
Hotelliyöpymisiä 72 kpl

Hiilidioksiidipäästöjä syntyy

15894.93 kg CO2ekv

Eli noin 16 tonnia. 

Keskiverto suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälki on noin 12 
tonnia vuodessa. 
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TÄRKEIMMÄT HUOMIOT KOKO PALVELUPOLULLA

TIETOISUUS

Tätä osaa käyttäjätutkimuksissa ei tutkittu

1 KYSYMYKSIÄ JA NOSTOJA:
Haastattelukeskusteluissa sivuttiin sitä, miten yhteiskeräyspisteiden suunnittelussa 
esteettömyyttä ei huomioida tai sen suunnitteluun ei panosteta tarpeeksi aikaisessa 
vaiheessa. Miten esteetöntä yhteiskeräyspisteiden suunnittelua voisi parantaa 
kaupunkien, asuinalueiden ja kauppakeskuksien aluesuunnittelussa paremmin?

ENNEN PALVELUA

Käyttäjätutkimuksissa tehtiin kuluttajien kotona ROK-
menetelmällä sekä haastatteluilla. 

2
KYSYMYKSIÄ JA NOSTOJA:
Miten voisi parantaa esteetöntä jätteiden lajitteluja kotona esim. palvelujen 
yhteydessä esim. kotihoito, siivouspalvelu?

Miten voisi parantaa Rinki-ekopisteiden viestintää, miten löytää alueen 
mahdollisemman esteetön kierrätyspiste?

PALVELUN AIKANA

Käyttäjätutkimuksissa tehtiin ROK-menetelmällä 
Rinki– ekopisteillä. 

3
KYSYMYKSIÄ JA NOSTOJA:
Jätteiden lajittelua tapahtuu usein jätepisteillä, sitä ei ole lainkaan huomioitu 
astioiden tai yhteiskeräyspisteiden suunnittelussa. 

Yhteiskeräyspisteiden alueen liikenne ja (teiden)kunnossapito saattaa aiheuttaa 
hallitsemattomia vaaratilanteita.

PALVELUN JÄLKEEN

Tätä osaa käyttäjätutkimuksissa ei tutkittu

4
KYSYMYKSIÄ JA NOSTOJA:
Miten nostaa käyttäjien motivaatiota, että käyttäjät ymmärtäisivät paremmin, mihin 
kierrätettyä materiaaleja käytetään?  

Miten voidaan ennakoida tyhjennysvälejä? Miten voidaan tiivistää jätettä optimaalisen 
tyhjennykseen ja kuljetukseen, joka vaikuttaa sekä CO2 päästöihin, että ennakoitiin ja 
optimaalisiin ajojärjestelyihin? Tämä olisi mielenkiintoista tutkia paremmin.
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YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ LÖYDÖKSISTÄ

1

Jätepisteiden ympäristön haasteet

Jo Turunseudun Esteettömyysraadin 
kokouksessa esiin tullut ongelma, 
toimimattomista kulkureiteistä ja 
kierrätyspisteiden ympäristöistä 
korostui tutkimuksissa. Painavat tai 
holtittomasti toimivat jätepisteiden 
ovet, liukkaat kulkureitit, autojen 
urittamat alueet, ohikulkevat autot ja 
valaistuksen puute taloyhtiöiden sekä 
Rinkipisteiden ympäristössä aiheuttivat 
useita vaaratilanteita.

3

Suuri luukku mahdollisuus vai uhka

Molokin astioissa luukun korkeus oli 
sopiva suurimmalle osalle käyttäjistä. 
Iso täyttöluukku oli helppo käyttää, 
kunhan sen sai auki. Moni käyttäjä olisi 
tarvinnut kolmannen käden pelkästään 
pitämään kantta auki. Kaikki eivät 
saaneet painavaa kantta auki.

2

Viimehetken lajittelu helpoksi

Lähes kaikki Rinki-ekopisteen käyttäjät 
lajittelivat roskiaan viime hetkellä. Myös 
taloyhtiön roskiksiin roskat vietiin 
isommassa pussissa, josta ne lajiteltiin 
eri astioihin. Lajittelu pitäisi tehdä 
helpoksi jäteastioiden lähellä.
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YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ LÖYDÖKSISTÄ

5

Käyttäjään päin kallistuvat pinnat 

Turussa sataa vähän lunta suhteessa 
Pohjois- ja Itä-Suomeen. Varsinkin 
moottorilla toimivat, mutta jo 
mekaanisestikin toimivat jäteastiat 
saattavat heilahtaa niitä käytettäessä ja 
lumi saattaa tippua tai vesi valua 
käyttäjän päälle. Jo pieni määrä lunta 
naamalla on ikävä kokemus, mutta iso 
määrä voi olla riski.

6

Vertikaali täyttöluukku

Vertikaaliluukku osoittautui 
suurimmalle osalle helppokäyttöiseksi, 
mutta se ei saa olla liian pieni tai liian 
korkealla suhteessa käyttäjään.

4

Jäteastian muoto helpottaa 
kierrätystä

Jäteastian muoto vaikutti suurelta 
osin siihen, että pystyikö 
liikuntarajoitteinen kierrättämään. 
Suuret täyttöluukut osoittautuivat 
hyviksi, kunhan kannen sai auki, 
mutta yhtä lailla astian ulkomuoto 
joko helpotti tai vaikeutti 
lähestymistä. Alhaalta viistetty 
muoto mahdollisti sen, että 
liikuntarajoitteinen pääsi lähelle 
astiaa, ja ylsi täyttöluukulle.  

© 2022 ED DESIGN OY  



REMOTE OBSERVATION KIT

Asennus Havainnointi Purku

Ennakko-ohjeistus

ROK eli Remote Observation Kit -
järjestelmän ennakko-ohjeistus vaatii 
tutustumista havainnoitavaan 
ympäristöön.  Tämä voi tehdä joko siten 
että käydään vastaavanlaisessa 
kohteessa tai etänä käydään läpi 
kohteen erityspiirteet. 

Lähetyspakkaus

ROK järjestelmän lähetystä ja 
asennusta varten suunniteltiin ja 
toteutettiin, pakkaus joka tukee 
asennusjärjestystä sekä pika-
ohjeistus.  

Asennus

Järjestelmän asennus oli helppo 
suorittaa. Jo ensimmäisellä kerralla 
asennukseen kului alle 20 
minuuttia. 

Havainnointi 

Havainnoinin aikana etätutkija 
pystyi hyvin olemaan mukana itse 
tilanteessa ja tarpeen mukaan 
antaa ohjeistusta puhelimitse.

Purku

Järjestelmän purku oli nopea ja 
pakkaukseen oli helppo laittaa 
kaikki tarvittavat ROK -järjestelmän 
laittoista. 
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ROK Kit- Pilotointihuomiot

Huomiot pilotoinnista ja parannusehdotukset

ROK- Kit koostuu erilaisista langattomista ja langallisista kameroista ja 
kiinnitysmekanismeista. Käyttäjätutkimuksissa havaittiin, että ROK-Kit soveltuu hyvin 
erilaisiin olosuhteisiin.  Länsikeskuksessa tehtävän pilotoinnin perusteella Rinki 
Ekopisteiden käyttäjätutkimuksiin valittiin sopivat kamerat. Mukaan varattiin vain 
ylimääräinen kameran kolmijalka, pakkausteippiä ja sakset. Rinkipisteen edustajalle 
lähetettiin lyhyet ohjeistukset siitä miten ulko- olosuhteissa kamerat kannattaa 
asentaa, sekä ROK-Kitin mukana tuleva käyttöohje. 

ROK Kit on pakattu kuljetusta ajatellen pahvilaatikkoon, mutta hyytävässä 
pakkasilmassa pahvilaatikon siirtely osoittautui työlääksi. Jatkoa varten tilalle 
hankittiin matkalaukku, joka auttavasti kestää kosteutta, ja sitä on helppo liikuttaa. 
Matkalaukku, jonne mahtuu ROK-Kit, laitetaan kuljetuksen ajaksi pahvilaatikkoon.

Tripod kameran suojakuorta muokattiin niin, että se suojaa kameraa, ja 
minikameroiden kiinnityslenkeistä tehtiin pidemmät, jotta kameran saa kiinnitettyä 
myös katutolppaan. Tripod kameralle hankittiin tukevampi kolmijalka(työmaavalon 
jalka) ulko-olosuhteisiin, sillä sisätiloihin suunniteltu jalka osoittautui liian 
heppoisaksi.

Huolimatta kovasta pakkassäästä järjestelmä toimi. Tärkeää on, että prosessia 
seurataan etänä, jotta mahdolliset katkot, käyttäjän tekemät virheet, tai muut 
tekniset ongelmat havaitaan ja korjataan ajoissa. 
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Valitse sopivat
TEKNOLOGIAT

5
Kehitä

MENESTYSTUOTTEITA
JA -PALVELUJA,

joiden avulla käyttäjät
saavuttavat tavoitteensa

6

Arvioi
LIIKETOIMINTA-

POTENTIAALI

4

DESIGN
PUZZLE

PROSESSI JA TYÖKALUPAKKI
STRATEGISEEN MUOTOILUUN

Muotoile 
RATKAISUJA

Tunnista
INNOVAATIO-

MAHDOLLISUUDET

Selvitä 
käyttäjien

TAVOITTEET

1

2

3

DESIGN PUZZLE -PROSESSI 

KÄYTTÄJÄTUTKIMUS joka on DESIGN PUZZLE:n
ensimmäinen osa on nyt tehty. 

1

Seuraavaksi pitää tunnistaa
INNOVAATIOMAHDOLLISUUDET. 
Osallistavassa työpajassa tutkitaan erilaisia 
ratkaisumahdollisuuksia.

2

Muotoillaan RATKAISUJA. Luo 
kokonaisvaltaisia tuote- ja 
palveluratkaisuja, joiden avulla 
käyttäjät saavuttavat tavoitteensa 
parhaalla mahdollisella tavalla.

3
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