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• perustettu v. 2001

• omistajina 15 kuntaa

• 215 000 asukasta

• 33 000 vapaa-ajan asuntoa

• 1,7 miljoonaa jäteastian 
tyhjennystä vuodessa

• henkilöstöä n. 40

• liikevaihto n. 23 milj.€

• palvelut katetaan 
jätemaksuilla, osinkoja ei 
jaeta

Jätekukko



Biojätteen 
lajitteluun 

kannustavat 
toimet



• Lajitteluvelvollisuus kaikilla vähintään 5 asunnon 
kiinteistöillä

• Biojätteen erilliskeräys

• Jätekukko toimittaa bioastian (140-240 litraa) 
kotitalouksille maksutta

• Vaihtoehtoina
• Kiinteistön oma biojäteastia

• Kimppa-astia yhdessä naapurien kanssa (2-10 kiinteistöä)

• Biojätteen kompostointi

• Annamme kompostointineuvontaa, 
tarjoamme kompostorin rakennusohjeet ja 
myymme kompostoreja

Biojätteen lajittelun vaihtoehdot nyt
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• Jätekukko jakoi biopusseja lajittelun tueksi useiden 
vuosien ajan

• Alkuvaiheessa jaettu myös (keittiö)bioastiat kotiin

• Ollut erinomaisena kannustimena ja tukitoimena 
monille uuden jätejakeen lajittelussa

• Biopussijakelu päättyi vuonna 2021

• Biopussijakelu päätettiin lopettaa, sillä vain pieni 
määrä (alle 35%) kotitalouksista hyödynsi pusseja. 
Toisaalta biojätteen määrä sekajätteessä ei ole 
vähentynyt, ja jakelun postituskustannukset nousivat 
korkeiksi.

• Jakelun viimeisimmässä vaiheessa teimme kokeilun 
K-ryhmän kanssa hevi-osaston pusseista

• Monet kaupat jatkaneet jakelua itsenäisesti

Kokeiltua: biopussijakelu
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• Toteutetaan 11/2022 - 12/2023

• Suunnattu omakotitaloille yli 10 000 
asukkaan taajamissa

• Velvoite biojätteen lajitteluun tulossa 
syksyllä 2024

• Lähestytään asiakkaita alueittain 
kohdennetusti kirjeellä

• Kirjeessä mukana valmis lomake, jolla voi 
kysyä naapurien kiinnostusta kimppaan

Tulossa: Biokimppa-kampanja 
omakotitaloille
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• Toteutetaan 2023 – 2024

• Tavoitteena parantaa biojätteen 
lajitteluaktiivisuutta taloyhtiöissä

• Kohdennettu tiedotus suoraan 
taloyhtiöiden asukkaille

• Taloyhtiöissä bioastiat ovat jo valmiina, ja 
siellä on valtava potentiaali olemassa

• Pyritään aktivoimaan omasta 
jätekatoksesta löytyvän bioastian 
käyttöön

Tulossa: Biojätteen lajittelu –
kampanja taloyhtiöille
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• Hävikkiviikko

• Oltu mukana vuodesta 2016

• Sitä ennen Tähteitä nolla! ja Jäikö ruokaa! –
kampanjat ala- ja yläkouluille

• Tarjoamme kouluille Jätteen määrän 
vähentäjän oppitunteja

• Käsitellään myös hävikkiaihetta

• Tarjolla 4.-9. -luokkalaisille

Jätteen synnyn ehkäisy: Hävikkiviikko ja oppitunteja
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Biokaasu 
käyttövoimana



• Biokaasu käyttövoimana kuljetusurakoissa 
(4% etu kilpailutuksessa) 

• Kuopion keskeisen alueen jäteautot (7 kpl, 
Urbaser)

• Siirtokuljetuskalusto (Urbaser)

Kestävästi biokaasulla
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Etsimme uusia 
ratkaisuja



• Tehtiin yhteistyössä 
Biolanin kanssa 2019-2020

• Mukana oli 50 kotitaloutta 
Kuopiosta ja Siilinjärveltä

• Kompostoria ei otettu 
kokeilun jälkeen vielä 
laajemmin 
tyhjennyskäyttöön

Jäteautoon tyhjennettävien kompostorien kokeilu

11/28/2022



• Testiaika 5/2022 - 8/2023

• 20 testikompostoria toimitettu kohteisiin

• Testaajat voivat tyhjentää 
kompostorituotoksen omaan käyttöönsä 
tai tyhjennyttää astian jäteautoon

• Testin aikana kerätään tiedot 
tehdyistä tyhjennystilauksista

• Toimivuutta seurataan mm. lyhyillä 
kyselyillä testiaikana. Kyselyitä lähetetään 
noin 2 kuukauden välein

Kompostoivan bioastian kokeilu
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• Jäteyhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet vauhdittaa 
niin biojätteen lajittelua kuin biokaasun käyttöäkin. 
Biojätteen lajittelun osalta tietoa ja lajittelu-
mahdollisuuksia on jo nyt hyvin ja suurin potentiaali 
löytyykin lajitteluasenteisiin vaikuttamisessa.

YHTEENVETO
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Arto Ryhänen
toimitusjohtaja
p. 044 368 0150
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Kiitos!


