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Seminaarin osallistujien tausta (n=41)
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Missä vaikutat? (n=41)
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Odotukseni tilaisuuden sisällöstä? (n=40)

Muu

Saan inspiraatiota omien lajittelukäytäntöjeni parantamiseen

Pääsen kertomaan omat hyvät ideani maaseudun jätehuollon
kehittämisestä

Odotan ratkaisuja, joilla päästään kohti parempaa maailmaa

Saan tietoa jätehuollon uusista tuulista

Saan lisää tietoa maaseudun jätehuollon ja kierrätyksen
käytännöistä
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Minkä tahon tulisi kehittää jätehuollon toteuttamista 
maaseudulla? (n=44)
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Kunnan jätehuoltomääräyksien laatijoiden/jätelautakuntien

ELY-keskusten

Alueella toimivan jätehuoltoyhtiön

Jätealan kuljetusyrittäjien

Maaseudun asukkaiden

Maaseudun yhdistysten

Taajaman kauppiaiden tai kaupanalan toimijoiden

Lainsäätäjän

Tuottajayhteisöjen (esim. pakkausten osalta Rinki Oy)

Kaikkien jätteen tuottajien: yritysten, palveluiden, hallinnon
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Mitä esteitä on jätteensynnyn ehkäisylle ja 
kierrättämiselle maaseudulla? (n=51) 1/4

Etäisyys jätekeräykseen ja saavutettavuus

Kierrättämiselle esteenä 
pitkät kuljetusmatkat, 
saatu hyöty pienenee. 

Keräyspisteitä 
vähän tai ne 

ovat kaukana.

tahtotilan puute, 
tietämättömyys ja hankaluus 
(esimerkiksi muovia joutuu 
kuljettamaan todella pitkiä 

matkoja)

Lajittelupisteet kaukana yli 30km. 
Lajiteltava joutuu viemään sinne 
saakka. Edes lasinkeräys pitäisi 
olla molokkien kanssa samassa 

paikassa kylilläkin
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Mitä esteitä on jätteensynnyn ehkäisylle ja 
kierrättämiselle maaseudulla? (n=51) 2/4 

Asenteet

Ihmisillä ei ole 
mahdollisuuksia kierrättää 
helposti -> motivaatio 
vähenee ja totutaan siihen 
että ei voida kierrättää

Ei mielletä että voidaan 
toimia raaka-aineen 

tuottajina, eikä vain roskaa 
tuottavina kuluttajina.

Asenteet ja mielikuva 
ettei säädökset koske 

haja-asutusaluetta.

Kierrättämisestä syntyy 
kustannuksia ja vaivaa.

Laiskuus

Asenteet ja vanhat 
tavat "aina ennenkin 

nämä on poltettu 
lämmityskattilassa"
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Mitä esteitä on jätteensynnyn ehkäisylle ja 
kierrättämiselle maaseudulla? (n=51) 3/4

Tiedon puute
Tietämättömyys ja osittain voi olla 
myös välinpitämättömyys jätettä 

kohtaan. Jäte pois silmistä ja 
viedään jonnekin (esim

maastoon), ei välttämättä 
jäteastioihin, niin jätehuolto 

hoidettu..

liian vähäinen tiedottaminen 
ja tietoisuus mm. 

Jätehuoltomääräyksistä ja 
lajittelu velvollisuudesta

Kiertotalous ei ole vielä 
"lyönyt itseään läpi", ei 
tunnisteta uusiokäytön 

mahdollisuuksia

Ei ole tietoa jätteiden 
ympäristövaikutuksista
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Mitä esteitä on jätteensynnyn ehkäisylle ja 
kierrättämiselle maaseudulla? (n=51) 4/4

Kierrättämisestä 
syntyy 
kustannuksia ja 
vaivaa.

Asukkaiden ikärakenne, 
alhainen koulutustaso, 
helppojen ratkaisujen 
puuttuminen

Ei vastuutahoa esim. 
maatalousmuovien 
keräykselle

2.10.2020 9



Miten maaseudun jätehuoltoa voisi kehittää 
toimivammaksi, kustannustehokkaammaksi ja 
energiatehokkaammaksi? Valitse kolme suosikkiasi (n=36)

Korkeammat sekajätemaksut

Kimppakompostit

Jätehuollon palveluista tiedottaminen

Sekajätekimpat

Kylille kiertävä keräyspiste

Lisää ekopisteitä ja pakkausjätteiden lajittelupisteitä myös
pienempiin taajamiin ja kyliin
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Kerro oma ideasi maaseudun jätehuollon 
kehittämiseksi, kierrätyksen tehostamiseen tai 
jätteiden synnyn ehkäisyyn! (n=35) 1/4

Tiedotus ja neuvonta

hyvistä 
esimerkkiratkaisuista 
tiedottaminen

Pitäisi kannustaa ja 
tiedottaa kylien ihmisiä!

Tietoa lisää miksi 
lajittelu kannattaa ja 
miksi jätemaksuja 
kerätään.

Valtiotaholta olisi hyvä tiedottaa haja-
asutusalueen asukkaita, että heitä koskee 
samat säännöt kuin keskustaajamassa 
asuvia. Sekä siitä ettei asukkaan ikä poista 
jätehuoltovelvoitetta vs. jätevesiasetus.

Ihmisläheiset 
neuvonta- ja 
tiedotustapahtumat
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Kerro oma ideasi maaseudun jätehuollon 
kehittämiseksi, kierrätyksen tehostamiseen tai 
jätteiden synnyn ehkäisyyn! (n=35) 2/4

Yhteistyö

Tiehoitokunnat 
ottaisivat kimpoista 
vastuuta

Yhteiset kylätapahtumat 
(kylätalo tms) jätteen 
lajittelusta yhdessä 
jäteyhtiön kanssa

Keräyspisteet kylätalojen 
yhteyteen, mikä luo myös 
yhteisöllisyyttä.Paikkakohtaiset ratkaisut: 

esim yritysyhteistyö 
soveltuvilla paikoilla

Kyläillat, jossa tiedottaminen, 
osallistuminen ja sitouttaminen

Kimppakyydit jäteasemille 
tai itsepalveluasemille. 
Pitäisi kannustaa ja 
tiedottaa kylien ihmisiä!
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Kerro oma ideasi maaseudun jätehuollon 
kehittämiseksi, kierrätyksen tehostamiseen tai 
jätteiden synnyn ehkäisyyn! (n=35) 3/4

Lajittelupisteiden lisäys ja kehitys

Monilokeropalveluiden 
kehittäminen

Kompostoinnin edistäminen: 
neuvonta, kompostorien 
vuokrauspalvelu ym.

Säännöllisesti kiertävät 
keräilyautot eri jätejakeille 
ml. jäteöljy.

Lajittelupisteiden 
lisääminen
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Kerro oma ideasi maaseudun jätehuollon 
kehittämiseksi, kierrätyksen tehostamiseen tai 
jätteiden synnyn ehkäisyyn! (n=35) 4/4

Kylille koulutetaan "jätepoliiseja" jotka 
julkisesti ja äänekkäästi paheksuvat 
huonosti kierrättäviä ja niitä jotka ei 
liity sekajätekimppaan🤭🤭

Sekajätemaksujen 
nostaminen 
kiinteistökohtaisilla 
astioilla
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