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• Perustettu 2001

• 15 kuntaa

• 215 000 asukasta

• 1,8 miljoonaa
tyhjennystä

• liikevaihto 23 
milj.€

Jätekukko Oy



• Harva asutus ja pitkät välimatkat 

• Vähäinen kertymä

• Tieverkoston kunto

• Keräyspisteiden vähäisyys, sijainti ja 
aukioloajat

• Keräyspisteiden suppeat 
lajittelumahdollisuudet

• Keräyspisteiden väärinkäytökset ja 
roskaisuus (ei vain maaseudulla)

• Tiedot ja taidot

• Mielikuvat ja asenteet

Haasteita



• Välimatkoille ja harvalle asutukselle ei voida mitään
• Kiinteistöittäisen jätteen kuljetuksen alue 

• Jäteautolla päästään ympäri vuoden
• Sekajätteelle ja hyötyjätteille omat aluemääritykset 

(taajamat ja niiden väliset alueet)
• Julkisesti nähtävillä

• Yhteiset keräyspisteet liikkumisen solmupisteissä
• Aluekeräyspisteet, yksityiset kimpat (sekajätteet)
• Ekopisteet (hyötyjätteet)

• Yhteistyö suunnittelussa asukkaiden kanssa
• Oikeat yhteistyötahot, että saadaan hyvin osallistujia 

(kyläyhdistykset, metsästysseurat , muut yhdistykset)
• Hyvä tiedottaminen, miten hommat etenevät
• Toimenpiteitä toiveiden pohjalta
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• Tiedon kerääminen useista lähteistä
• Miten saadaan tietoa siitä, miksi jokin ei toimi?
• Kyselyt, QR-koodit keräyspisteillä jne.
• Jos palautetta ei tule, oletetaan, että asiat ovat 

kunnossa
• Jätehuoltomääräykset
• Tiedon jakaminen ja uuden kokeilut
• Mielikuvien ja asenteiden muutos

• Vaatii pitkäjänteistä neuvontaa ja tiedottamista
• Paikalla oleminen, läsnä oleminen

• Tietojen ja taitojen kartuttaminen
• Vaatii pitkäjänteistä neuvontaa ja tiedottamista

• Naapuriapu ja yhteisöllisyys
• Peräkärryn lainaaminen tai naapurin tavaroiden 

vieminen keräyspisteelle
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• Tarjoamaan paremmat jätehuollon palvelut maaseudun asukkaille

• Parantamaan lajittelumahdollisuuksia

• Lisäämään maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen yhteisöllisyyttä 

• Lisäämään vuoropuhelu asukkaiden ja jäteyhtiöiden välillä

• Vastaamaan paremmin EU:n kierrätystavoitteisiin

• Tukemaan kiertotaloutta 

• Parantamaan sekajätteen laatua

Millaisilla ratkaisuilla pystytään 



• Noutokukko –isojen jäte-esineiden noutopalvelu
• Sama hinta koko toimialueella

• Kompostori kotiin toimitettuna
• Toimitus sama koko toimialueelle

• Kimpat
• Muutamasta kiinteistöistä kymmeniin

• Yhteyshenkilö, jonka kautta sovitaan kimpan 
asioista

• Pilotti Biolanin kanssa tyhjennettävästä 
kompostorista
• Ratkaisu biojätteiden lajitteluun

Jätekukon ratkaisuja
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