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1. Tiivistelmä 

Hanke on toteutettu menestyksekkäästi ja lähes kokonaan hankesuunnitelman mu-
kaisena. Hankkeessa toteutettiin yhden vuoden kestänyt lähes 300 pientalokiinteis-
tön monilokerokokeilu, jossa asukkaiden jätteiden kiinteistökeräyspalvelut laajen-
nettiin lähinnä ainoastaan sekajätepalvelun kattavasta järjestelmästä kuuden eri jä-
tejakeen keräyspalvelujärjestelmään. Kokeilussa testattiin muovijätteen yhteiske-
räystä (yhdessä pakkaukset ja tuotteet) sekä uutta pidemmän tyhjennysvälin mah-
dollistavaa biojäteastiaa. Kokeilussa pyrittiin selvittämään, kuinka pitkälle jätteenke-
räykset voidaan optimoida ja kuinka nykyistä monilokerokeräyspalvelun asiakaskun-
taa laajempi kokeiluryhmä ottaa palvelun vastaan.  

Kokeilu osoitti kotipihoille tuotavien jätteenkeräyspalveluiden karsivan tehokkaasti 
esteitä jätteiden lajittelulta. Kokeilijat olivat tyytyväisiä palveluihin ja siihen, että oli-
vat saaneet niitä kokeilla. Jopa 60 % kokeilijoista päätti jatkaa palveluilla kokeilun 
jälkeen. Ympäristövaikutusten (jätteiden materiaalisaannot ja järjestelmien kasvi-
huonekaasupäästöt) näkökulmasta kotipihojen laajentuneet keräyspalvelut olisivat 
kannattavaa toteuttaa kaikille taajamien pientaloille (ryhmä, jolle kokeiltua järjestel-
mää mallinnettiin). Kustannuksissa laajentuneet keräyspalvelut aiheuttaisivat isom-
missa taajamissa vain maltillisen kustannuskorotuksen, jota voitaisiin vielä pienentää 
kannustamalla asukkaita aktiivisesti vähentämään heiltä turhia jätteenkeräyskertoja, 
mikä myös samalla toisi säästöjä heidän kuluihinsa.  

Kierrätysasteen noston kannalta tulisi mahdollisimman monet esteet poistaa kulut-
tajien toteuttaman jätteiden lajittelun tieltä. Jätteenkeräyspalveluiden asukkaiden 
lähelle tuomisen lisäksi tällaisiksi esteiksi hankkeessa tunnistettiin pakkausjätteiden 
kerääminen erikseen muista samaa materiaalia olevista jätteistä, pakkausjätteiden 
puhtaustasovaatimusten sekä sekamateriaalipakkausten lajittelun ohjeistuksen si-
säistäminen kuten myös biojätteen lajittelun epämukavuuden välttäminen. Osa 
näistä esteistä voidaan poistaa viestinnän keinoin, mutta osassa tarvitaan kierrätys-
menetelmien kehittämistä asiakaslähtöisemmiksi, mikä edellyttää yhteistyötä yli or-
ganisaatiorakenteiden lainsäädäntö mukaanluettuna.  
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2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Jätteiden kierrätysasteen nosto Suomessa edellyttää jätteiden lajitteluaktiivisuuden 
nousua jätteentuottajien keskuudessa. Asukkaiden joukossa jätteiden lajitteluaktiivi-
suutta voidaan parantaa tuomalla jätteiden erilliskeräyspalvelut asukkaiden läheisyy-
teen. Nämä palvelut löytyvätkin isojen asuinkiinteistöjen kotipihoista, mutta pienta-
lojen kohdalla tilanne on toinen. Suomessa pientalojen jätteiden kiinteistökeräys-
malliksi on kokeiltu ja joillakin alueilla otettu käyttöönkin monilokerokeräys, jossa 
kotipihojen tilaa säästäen sekä kuljetuskertojen määrää vähentäen voidaan samoissa 
astioissa kerätä eritellysti monta jätejaetta. Toimialueellamme Itä- ja Länsi-Uudella-
maalla monilokerokeräyspalvelu on ollut asukkaille palveluvalikoimassa vuodesta 
2013 lähtien. Palvelu on käyttäjiensä keskuudessa pidetty ja jätteiden kierrätysas-
teen noston kannalta hyväksi havaittu, mutta silti palvelun käyttöönotto ei ole laa-
jaa. Tämä on luonut palvelun keräysalueesta hajanaisen, mikä tarkoittaa korkeita 
toteutuskustannuksia ja kuljetusten aiheuttamia ilmastopäästöjä.  

Hankkeessa haluttiin kokeilla ja selvittää, kuinka paljon palvelun kokonaistehok-
kuutta voitaisiin nostaa ja mihin sillä päästään. Tehokkuutta pyrittiin logistisesti nos-
tamaan muodostamalla mahdollisimman tiivis keräysalue, saamalla asukkaat kokei-
lemaan isoja astioita ja niiden mahdollistamia astioiden pitkiä tyhjennysvälejä sekä 
keräämällä muovipakkausjätteiden kanssa myös muovituotejätteitä, mikä oletetta-
vasti tehostaa muovijätteen materiaalisaantoja. Pelkästään jätehuollon toteutuk-
seen keskittymisen sijasta hankkeessa haluttiin seurata myös asukkaiden kokemuk-
sia ja kokeilla viestinnän eri keinoja. Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteet oli-
vat: 

TAVOITE 1.1: Selvittää, kuinka tehokas muovin yhteiskeräyksen mahdollistava mo-
nilokeropalvelu voi olla kustannusten ja päästöjen osalta 

Tätä tavoitetta voitiin lähestyä toteuttamalla monilokerokokeilu, jossa yhtenäisillä 
keräysastioiden tyhjennysväleillä toimiva palvelu tuotaisiin ainoana palveluna kaikille 
yhtenäisen pientalojen taajama-alueen asuintaloille. 

TAVOITE 1.2: Selvittää, kuinka paljon kotipihojen monilokeropalvelu lisää lajitte-
luinnokkuutta ja materiaalisaantoja lajitteluaktiivisten ja -passiivisten joukossa 

Ennen kokeilua monilokeropalvelua on testattu ja se on ollut käytössä vain sen täy-
sin vapaaehtoisesti valinneiden asukkaiden keskuudessa. Täten palvelusta aiemmin 
saatujen erinomaisten kierrätysastetuloksien voitiin olettaa koskevan vain jätteiden 
lajitteluun erittäin motivoituneita asukkaita. Laajentamalla kokeilussa palvelun asia-
kaskuntaa lajitteluvalmiuksiltaan ja -innokkuudeltaan heterogeenisempaan joukkoon 
päästäisiin testaamaan järjestelmän toimivuutta muidenkin kuin innokkaimpien lajit-
telijoiden arjessa.  

TAVOITE 2: Selvittää, kuinka paljon kohdennettu viestintä voi parantaa lajitteluin-
nokkuutta, materiaalisaantoja ja kerätyn materiaalin laatua. Riittävätkö tässä mit-
kään keinot vai syökö heikko lajitteluinnokkuus kustannus- ja päästöoptimoinnin-
hyödyt? 

Kokeilussa mukana olevien lajitteluvalmiuksia ja -innokkuutta - sekä täten myös ma-
teriaalisaantoja – pyrittäisiin kohentamaan. Pakkausmuovi- sekä muovituotejätteen 
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lajittelu herättää paljon kysymyksiä, mikä on tyypillistä suhteellisen uusille erilliske-
rättäville jätejakeille. Viestinnän keinoin asioita voidaan selventää, vääriä käsityksiä 
oikaista sekä ylipäätään innokkuutta lajitteluun lisätä. Oletettavasti kunnallisille jäte-
laitoksille on kertynyt kokemusta sekä tietoa eri kriteerien - esimerkiksi jätteiden 
lajittelun tietotarpeiden, taitotason sekä asenteiden - mukaisesti kohdennetusta jä-
teneuvonnasta. Hankkeessa kokoaisimme nämä kokemukset ja käyttäisimme kerää-
miämme tietoja hyväksi hankkeessa toteutettavan monilokerokokeilun neuvon-
nassa. 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät  

Hankkeen toteutuksesta vastasi 12 Itä- ja Länsi-Uusimaalaisten kuntien omistama 
jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab. Yhteistyöpartnereina olivat Urbaser Oy jätteiden 
keräyksessä ja kuljetuksessa, PWS Finland Oy jätteenkeräysastioiden osalta sekä LCA 
Consulting Oy kustannusten, päästöjen ja kierrätysasteen mallintamisessa. 

Hankkeessa toteutettiin kokeilu, jossa valitun alueen pientalot ottaisivat käyttöönsä 
sekajäteastian lisäksi biojäte- (elleivät itse kompostoi biojätettä) ja 4-lokeroastiat. 4-
lokeroastiassa heiltä kerättäisiin kartonki- ja lasipakkaukset, metalli sekä muovipak-
kaukset ja -tuotteet. Biojäteastiana käytettäisiin uutta tuulettuvaa mallia, joka mah-
dollistaa pidemmät tyhjennysvälit kuin perinteinen astiamalli. Kokeilun vaikutusta ja 
kokemuksia siihen osallistumisesta selvitettiin usealla eri menetelmällä, joita olivat: 
asiakaskyselyt ja -haastattelut, jäteastioiden täyttöasteiden seuranta, materiaali-
saantojen, kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus, yhteiskerättyjen 
muovien fraktioiden selvittäminen, kohdennetun neuvonnan vaikutukset kuten 
myös sekajätteen koostumustutkimus. Kaikki nämä menetelmät on kuvattu yksityis-
kohtaisesti hankkeesta julkaistuissa raporteissa (raportit löytyvät osoitteesta: 
https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/). 

 

4.  Hankkeen tulokset  

Hankkeen tulokset ovat runsaat, sillä kokeilua ja sen vaikutuksia seurattiin hank-
keessa monin menetelmin. Käytettyjen menetelmien laaja kirjo tarjosi ymmärrystä 
monesta näkökulmasta. Tuloksista monet olivat odotettuja, mutta jotkin osittain 
myös yllättäviä.  

4.1. Tavoitteen 1.1. ja sitä koskevien toimenpiteiden toteutuminen suunnitelmien mukaisesti 

Tavoite 1.1 saavutettiin ja sitä koskevat toimenpiteet toteutettiin pienin poikkeuksin. 
Yhden vuoden kestäneessä kokeilussa luotiin yhtenäinen keräysalue ja asukkaita ke-
hotettiin kokeilemaan mahdollisimman pitkiä yhtenäisiä jäteastioiden tyhjennysvä-
lejä sekä ne mahdollistavia astiakokoja. Kokeiluun osallistuvilla oli käytössään sekajä-
teastian lisäksi 4-lokeroastia lasi- ja kartonkipakkausjätteelle, metallille sekä yhdiste-
tylle muovipakkaus- ja muovituotejätteelle. Lisäksi palveluun kuului biojätteen ke-
räys (elleivät asukkaat kompostoineet itse biojätettä) uudella tuulettuvalla astiamal-
lilla, joka mahdollisti normaalia pidemmät tyhjennysvälit. Hankesuunnitelmasta 

https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/
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poiketen kokeilua ei saatu ulotettua aivan kaikille kokeilualueen pientaloille, sillä 
kiinteistöjä ei pakotettu osallistumaan kokeiluun. Syitä kokeiluun osallistumisen vält-
tämiseen löydettiin asukkaiden asenteista, elämäntilanteista ja kiinteistöjen käy-
töstä.  

Kokeilu toi suuren muutoksen alueen jätteidenkeräykseen (Taulukko 1). Ennen ko-
keilua vain muutamilla pientaloilla oli käytössään jätteiden erilliskeräykset, kun ko-
keilussa ne olivat käytössä kaikilla. Kokeilun aikana sekajäteastian tyhjennysvälejä 
onnistuttiin pidentämään, ja bio- sekä 4-lokeroastialla onnistuttiin kokeilemaan pit-
kiä tyhjennysvälejä.  

 

Biojätteen ja 4-lokeroastialla kerättävien jätteiden palveluista pidettiin ja erittäin 
merkittävä tulos oli se, että jopa 60 % kokeilijoista valitsivat palvelut käyttöönsä 
myös kokeilun jälkeen. Erilliskeräyspalveluista ei kokeilun päätyttyä haluttu luopua, 
koska lajittelu oli jo muodostunut tavaksi, palvelut oli koettu arkea helpottaviksi ja 
kokeilussa tarjottu, valmiiksi mietitty palvelukokonaisuus (astiakoot ja tyhjennysvä-
lit) oli helpottanut alkua.  

Kokeilussa testattiin, kuinka optimaalisiksi jäteastioiden tyhjennysvälit voidaan käy-
tännössä saada. Asiaa selvitettiin paitsi asukkaiden valitsemia tyhjennysvälejä ja as-
tiakokoja seuraamalla, myös jäteastioiden täyttöasteiden seurannalla. Uuden biojä-
teastian pisin mahdollinen tyhjennysväli, 4 viikkoa, otettiin hyvin vastaan ja suurin 
osa pientaloista koki sen toimivana. Sekajäte- ja 4-lokeroastioiden pisimmät mahdol-
liset tyhjennysvälit, 8 viikkoa, eivät sen sijaan soveltuneet kaikille, vaikka käytössä 
olisivatkin olleet isoimmat mahdolliset astiakoot. Näiden pientalojen lukumäärä oli 
kokeiluun osallistuneiden joukossa kuitenkin vähäinen. Suurimpana ongelmana kul-
jetusten logistiseen optimointiin pyrkimisessä havaittiin olevan vaikeus saada kiin-
teistöjä kokeilemaan heidän jätemäärilleen sopivia astiakokoja sekä itse muutta-
maan aktiivisesti astioiden tyhjennysväliä jätteiden lajittelutason kasvaessa. 

Taulukko 1 Kokeiluun osallistuneiden pientalohuoneistojen jätteiden keräyspalvelut kokeilun aikaan sekä ennen ja jälkeen kokeilun. Huo-
neistojen määrät ovat ilmoitettu lukumäärän summana ja niiden %-osuuksia eri tyhjennysvälien (1 vko-8 vko) kohdalla. 4-lokerojätteiden 
kohdalla ennen kokeilua muutamalla huoneistolla oli käytössä myös 4-lokreoastian sijaan vain pakkausmuovin erilliskeräys. Muita 4-loke-
rossa kerättävien jätteiden erilliskeräyksiä ei huoneistoilla ollut. Biojätteen keräysmuotona ennen kokeilua oli ns. normaali bioastia tai mo-
nilokerokeräyspalvelun yhteydessä 2-lokeroastia, jossa kerättiin sekä bio- että sekajäte. Kokeilun aikana ja jälkeen oli biojätteen keräyspal-
veluna kaikilla tuulettuvaa astia. Palveluiden piirissä olevien huoneistojen määrissä on hieman ajallista vaihtelua, johtuen muutoksista huo-
neistojen käyttöön. Biojätteen kotikompostoijien määrää ei ole esitetty, sillä se ei ole tiedossa ennen ja jälkeen kokeilun olevalta ajalta. 
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Kokeilussa ei onnistuttu hyvin kannustamaan asukkaita tähän aktiiviseen rooliin (ko-
keilussa ei myöskään ollut tähän käytössä taloudellista kannustinta). 

Ongelma saattaa kummuta syvemmältä jätteiden kiinteistökeräyspalvelujen histori-
asta. Ensiksi asukkaat eivät ole tietoisia nykyisin heille tarjolla olevista jätteiden eril-
liskeräyspalveluista (Hankkeen asukaskyselyt ja -haastattelut). Toiseksi asukkaiden-
mahdollisuus muuttaa kiinteistöjensä astioiden tyhjennysväli ei myöskään ole asuk-
kaille tuttua. Kolmanneksi kotitalouksien asukkaat eivät myöskään ota käyttöönsä 
yhteisiä jäteastioita eli ns. kimppa-astioita naapureiden kanssa. Asukkaiden saami-
nen aktiiviseen rooliin jätehuoltonsa räätälöimisessä on jätehuollolle suuri tehtävä. 
Sen eteen tulisi ponnistella merkittävästi, sillä astioiden koolla ja tyhjennysväleillä ei 
ole suuri merkitys vain ympäristön tai jätehuollon kustannusten takia, vaan se vai-
kuttaa myös asukkaiden jätemaksuihin ja täten heidän halukkuuteensa osallistua 
kierrätysasteen nostamiseen. 

Kokeilussa saavutettua toteumaa mallinnettiin kustannusten, kasvihuonekaasupääs-
töjen ja materiaalien talteenottoasteen näkökulmista. Mallinnuksessa kokeilun to-
teuman mukainen keräysjärjestelmä laajennettiin Rosk’n Rollin toimialueen kymme-
nen suurimman taajaman kaikille pientaloille. Lisäksi mallinnettiin kokeilun kaltainen 
keräysjärjestelmä, jossa jäteastiakoot ja astioiden tyhjennysvälit olivat teoreettisesti 
optimaaliset sekä kolmantena keräysjärjestelmät, jotka täyttivät vain jätelain asetta-
mat vähimmäisvaatimukset tuleville vuosille: sekajäte kerätään kaikilta, ja biojäte 
kaikilta yli 10 000 asukkaan taajamien pientaloilta.  

Keräysjärjestelmät, joissa oli mukana 4-lokerokeräys, tuottivat 60 % alueellisen ja 
kiinteistökeräyksen talteenottoasteen. Kahden tai yhden jätejakeen keräyksen katta-
vien järjestelmien talteenottoasteet jäivät 40 %:iin. Vaikka kiinteistöille lisäpalveluina 
tuodut biojätteen sekä 4-lokeroastiassa kerättävien jätteiden keräykset lisäsivät jon-
kin verran kuljetusten määrää, eivät ne lisänneet kokonaisuutena ilmastokuormaa 
kasvihuonekaasuja tarkasteltaessa. Päinvastoin palvelukokonaisuus vähensi jopa hie-
man jätehuollon hiilijalanjälkeä (kuva 1).  
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Myös jätelaitokselle koituvien kustannusvaikutusten mallinnustulokset suosivat mo-
nilokerokeräystä. Kokeilun toteuman mukaisena laajennettu keräysjärjestelmä tulisi 
huoneistokohtaisina kustannuksina vain 23 % kalliimmaksi verrattuna kahden jäteja-
keen keräykseen. Tätä kustannuseroa voidaan pitää melko maltillisena, kun huomioi-
daan monilokerojärjestelmän myötä merkittävästi kohonnut huoneistojen palvelu-
taso sekä saavutetut ympäristöhyödyt. Sen sijaan huoneistotason tarkastelussa kus-
tannusero monilokerokokeilun mukaisen jätekeräyksen ja pelkän sekajätekeräyksen 
(alle 10 000 asukkaan taajamille) tarjoavien mallien välillä nousee jo kaksinker-
taiseksi. Silti näidenkin kiinteistöjen kohdalla kaksinkertaisilla jätekustannuksilla 
päästiin yhden jakeen keräyksestä kuuden jätejakeen keräykseen. Ja kuten päästö-
jenkin kohdalla, 4-lokerokeräyksen kustannusvaikutuksia voitaisiin parantaa, mikäli 
jäteastioissa pystyttäisiin siirtymään teoreettisesti optimoidun maksimin suuntaan.  

 

4.2. Tavoitteen 1.2 ja sitä koskevien toimenpiteiden toteutuminen suunnitelmien mukaisesti 

Tavoitteen 1.2 saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutettiin ja tavoite saavu-
tettiin hieman muunnettuna. Hankkeessa selvitettiin jätejakeiden saantoja ja seka-
jätteen koostumusta. Myös kokeilun vaikutuksia lajittelutottumuksiin ja -innokkuu-
teen seurattiin asukaskyselyin ja -haastatteluin. 

Kuva 1 Mallinnustulokset jätteenkeräyspalveluiden laajentamisen vaikutuksista. Mallinnus on tehty Rosk’n Rollin toimialueen 10 
suurimman taajaman kaikille pienasuintaloille. Skenaariot ovat 1.0 kokeilun toteuman mukainen keräys, 2.0 kokeilun kaltainen ke-
räys optimoituna teoreettiseen maksimiin astioiden tyhjennysvälien ja astiakokojen osalta, 3.0 sekä 3.1 ei monilokerokeräystä, vaan 
ainoastaan jätelain tulevina vuosina edellyttämät keräykset: sekajäte kaikilta kiinteistöiltä ja biojäte kaikilta kiinteistöiltä yli 10 000 
asukkaan taajamissa. Nämä kahden jätelajin keräysmallit toteutettiin kuljetuskalustossa joko 1- tai 2-kammiokeräyksinä. Kierräty-
sastevaikutuksissa mukana ovat sekä kiinteistökeräyksen, kotikompostoinnin että alueellisen keräyksen materiaalisaannot. Kustan-
nusvaikutuksissa tulokset on eritelty skenaarioissa 3.0 ja 3.1 kiinteistöille, joilta kerätään sekä seka- että biojäte (tumma turkoosi) 
sekä kiinteistöille, joilta kerätään vain sekajäte (vihreä). 
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Odotusten vastaisesti lajittelupassiivisten osuus kokeiluun osallistuvien joukossa oli 
hyvin pieni. Vain 3 % ei lajitellut mitään jätteitä ennen kokeilun aloittamista. Sen si-
jaan 36 % ilmoitti lajittelevansa kaikki jätteet ja 62 % lajittelevansa jonkin verran. 
Jonkin verran lajitelleet kertoivat, että varsinkin biojäte ja muovipakkaukset olivat 
jääneet lajittelematta. Tiedusteltaessa ennen kokeilun aloitusta syitä kaikkien tai joi-
denkin jätejakeiden lajittelemattomuudelle vastaukset liittyivät eniten käytännön 
asioihin ja seikkoihin, joita kokeiluun osallistuminen pääosin poistaisi. Sen sijaan 
asenteellisia, lajittelua vastaan olevia syitä ei juurikaan nimetty. Kokeilu näyttikin 
poistaneen esteet jätteiden lajittelulta ja asenteellisia syitä lajittelemattomuudelle ei 
tuotu esiin myöskään kokeilun aikana.  

Täten lajitteluinnokkuutta ja materiaalisaantoja ei vertailtu lajitteluaktiivisten ja -
passiivisten välillä, vaan niitä seurattiin koko kokeiluun osallistuvassa joukossa. Tie-
dusteltaessa kokeilun aikana kokeiluun osallistumisen vaikutusta jätteiden lajitteluun 
nähtiin lajittelun lisääntyneen varsinkin bio- ja muovijätteiden kohdalla (kuva 2). 
Nämä olivat juuri ne jätejakeet, joiden lajittelu oli todettu puutteellisimmaksi ennen 
kokeilun alkua. Myös muiden kokeilussa kerättyjen jätejakeiden kohdalla nähtiin la-
jittelun lisääntyneen tai pysyneen ennallaan. Muutamat vastaajat ilmaisivat kyse-
lyssä kokeilun vähentäneen joidenkin jakeiden lajittelua, mikä oli yllättävää. Tiedus-
teltaessa asiasta tarkemmin asukashaastatteluissa kävi ilmi, että tällainen vastaus oli 
annettu vahingossa (kysymys oli ymmärretty väärin) tai vastaamalla näin oli tarkoi-
tettu sitä, että ko. jätteiden määrä oli vähentynyt (ja täten myös lajittelu) kun asuk-
kaat olivat alkaneet kiinnittämään huomiota syntyvän jätteen määrään ja pyrkineet 
minimoimaan tätä. 
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Kysyttäessä erityisesti muovipakkausten ja -tuotteiden yhteiskeräyksestä, 94 % vas-
taajista ilmoitti yhteiskeräyksen tehneen muovin lajittelusta hel-
pompaa. Ongelma pakkausten erottamisessa muista jätteistä 
tuotiin myös sellaisenaan esille kyselyvastauksissa ja annetuissa 
haastatteluissa. Kokeilumme tulosten valossa muovipakkausten 
ja -tuotteiden kerääminen yhdessä lisää saantoja enemmän 
kuin pelkästään muovituotteiden määrän verran ja olisi jatku-
vasti käyttöönotettaessa asukkaiden (eli lajittelijoiden) kannalta 
suuri helpotus. 

Muita esteitä lajittelulle havaittiin olevan pakkausjätteiltä vaa-
dittavan puhtaustason sisäistäminen sekä biojätteen lajittelun 
epämukavuuden välttäminen. Kokeilun keskivaiheen asiakasky-
selyssä likaisten pakkausten huuhtelun ja kuivattamisen koki 
hankalaksi, sotkuiseksi tai epämiellyttäväksi 34 % vastaajista. 

Luku ei pienentynyt siitä, vaan kokeilun loppuvaiheen kyselyssä likaisten pakkausten 
huuhtelun ja kuivattamisen koki yhä hankalaksi 37 % vastaajista. Sekä asiakasky-
selyissä että haastatteluissa moni kertoi kokeneensa jätteiden käsittelyn kierrätyk-
seen kelpaavaksi paitsi hankalaksi myös epäekologiseksi. Asukkaat olisivat kaivan-
neet selkeämpää ohjeistusta siitä, mikä on riittävän puhdasta. Tämä tuli toisella ta-
valla ilmi myös tarkasteltaessa kokeilussa kerättyjä muovijätteitä: niiden puhtaus-
taso tuntui olevan vaadittua tasoa korkeampi. Jätehuollon tulisi pyrkiä konkretisoi-
maan ohjeistusta pakkausjätteiltä vaadittavasta puhtaudesta.  

Kokeilussa biojätteen lajittelussa suurimmat haasteet liittyivät jätteen kosteuteen, 
mikä taas tuodessaan haju- ja mahdollisesti myös hyönteishaittoja, tekee jätteiden 
käsittelystä kotona epämiellyttävää tai hankalaa. Kosteushaasteet liittyvät jätteen 
konkreettisen käsittelyyn (nesteiden pois valuttaminen, jätteiden tarpeeksi usein 
tyhjentäminen pihalla olevaan astiaan jne.), samoin kuin keittiöissä käytettäviin 

Kuva 2 Kolmannen eli kokeilun lopussa tehdyn asukaskyselyn tulokset kysymykseen: Onko kokeiluun osallistuminen 
vaikuttanut teidän perheessänne jätteiden lajitteluun? Vastaajien lukumäärä 232–241, mikä on 82-85 % kaikista 
kokeiluun osallistuneista kiinteistöistä. Kokeilussa kerättiin kiinteistöiltä kaikki muut kuvan jätejakeet paitsi paperi. 

”Alussa ohjeistettiin, että nyt sinne saa lait-
taa kaikki ja se helpotti alussa, koska ei tien-
nyt. Tiesi, että on jotain sääntöjä ja se kuu-
losti todella haastavalta. Nyt kun tuli tämä 
kokeilu ja siinä sanottiin, että ei huolta, jos 
se on muovia ja se on puhdasta, niin sinne 
vaan. Jos tätä ei olisi ollut, niin olisin kokenut 
mukaan lähtemisen todella raskaaksi.” 

-Asukkaan kommentti häntä haastatelta-
essa 
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biojäteastioihin (jätteen kuivahtaminen). Varsinkin kokeilussa käytössä olleen tuulet-
tuvan biojätteen keräysastia vaatii kosteusongelmien selättämistä. Tämä johtuu 
siitä, että tuulettuvaan biojäteastiaan jäte tulee pakata paperipusseihin, jotka hyvin 
kosteina hajoavat herkästi. Mutta tämän lisäksi biojätteen käsittelyn epämiellyttä-
vyyden vähentäminen olisi taatusti kaikille lajittelijoille hyödyksi. Lajittelijoille on 
syytä tarjota täsmällisiä ja selkeästi havainnollistettuja neuvoja.  

Seuraavien vuosien aikana biojätteen keräysvelvoitteen laajentuessa koskemaan 
kaikkia kotitalouksia yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee biojätteen lajittelua aloit-
tavien opastukseen satsata. 

Asukkaiden kertoman mukaan kokeilun koettiin siis lisänneen jätteiden lajittelua. 
Tämä vahvistui sekä jätesaantojen seurannassa että tutkimalla sekajätteen koostu-
musta. Noin vuoden kestäneen kokeilun jälkeen kiinteistökeräyksen ravinne ja mate-
riaalihyödynnettävien jätteiden talteenottoasteen todettiin olevan 55 % (kuva 3). 
Tämä on korkea luku, mutta sen tiedostetaan olevan silti vielä vasta varovainen ar-
vio, sillä a) asukkaat veivät kokeilussa kerättäviä jätteitä myös alueellisille keräyspis-
teille, b) kokeilussa kerätty biojäte on normiastiakeräykseen nähden kuivempaa ja 
täten kevyempää ja c) jätemääräseurannassa on mukana koko kokeilujakso, mikä 
sisältää myös lajittelun oppimisen ja siihen totuttelemisen. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3 Monilokerokokeilun kiinteistöjen jätemäärien 
(paino-)osuudet. Jätemäärät ovat kokeilun aikana 
kiinteistökerättyjen jätteiden punnitut määrät mui-
den paitsi kotikompostoitu bio sekä paperi jätejakei-
den kohdalla. Kotikompostoidun bion määrän oletet-
tiin olevan sama kuin biojätekeräyksessä punnittu 
määrä (53,0 kg/asukas/vuosi). Paperia ei kokeilussa 
kerätty kiinteistöiltä, vaan sen määrä on arvio alu-
eellisille keräyspisteille viedyn paperin määrästä. 
Tuona arviona käytettiin 15,6 kg/asukas/vuosi. 
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Kokeilun suuri vaikutus lajitteluun nähtiin myös tutkimalla sekajätteen koostumusta. 
Tämä tutkimus tehtiin samanaikaisesti ja samoin menetelmin kokeiluun osallistu-
neille pientaloille kuin yleisesti koko Rosk’n Rollin toimialueen pientaloille (Kotita-
louksien sekajätteen koostumus Rosk’n Rollin toimialueella vuonna 2022). Kokeilun 
loppuvaiheessa monilokerokokeiluun osallistuvilta pientaloilta syntyi sekajätettä 
puolet vähemmän kuin koko Rosk’n Rollin toimialueen taajamien pientaloilta (kuva 
4). Paitsi että sekajätteen määrä oli vähäisempi, erosi jäte myös koostumukseltaan 

muiden pientalojen sekajätteestä: 
kokeiluun osallistuneiden sekajäte 
koostui suuremmalta osalta jätteistä, 
joille ei tällä hetkellä ole ravinne- tai 
materiaalihyödyntämismahdollisuuk-
sia (kuten vaipat ja kiviainekset). Sen 
sijaan kokeilussa kiinteistöiltä erillis-
kerättävien jakeiden jätemäärät olivat 
kokeiluun osallistuneiden sekajät-
teessä vähäisempiä. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Tavoitteen 2.0. ja sitä koskevien toimenpiteiden toteutuminen suunnitelmien mukaisesti 

Tavoitteen 2.0 saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutettiin ja tavoite saavu-
tettiin hieman hankesuunnitelmasta muunnettuna. Koska kokeilussa ei havaittu 
heikkoa lajitteluinnokkuutta, ei lisäviestintää kohdennettu lajittelupassiivisille. Sen 
sijaan lisäviestintä kohdennettiin vastaamaan suurimpiin lajittelun tieto- ja taitotar-
peisiin, joita kokeiluun osallistuvilla todettiin asiakaskyselyvastausten perusteella 
kokeilun aloitusvaiheen jälkeen olevan. Näiden tarpeiden tunnistettiin liittyvän joko 
a) biojätteiden kotikäsittelyyn ja biojäteastiaan (kosteus, haju ja hyönteisongelmat 
kodeissa ja jäteastiassa) tai b) pakkausten huuhteluun ja kuivatukseen sekä avaamat-
tomien pakkausten tyhjentämiseen. Näin ollen hankkeessa kokeiltiin täten 

Kuva 4 Sekajätteen koostumus a) jätekerty-
minä ja b) paino-osuuksina monilokerokokei-
lun pientaloilla (ML-kokeilu) ja Rosk’n Rollin 
koko toimialueen taajamien pientaloilla tou-
kokuussa 2022. Sekajätteen koostumustulok-
set on raportoitu erikseen monilokerokokeilun 
osalta ja koko Rosk’n Rollin toimialueen 
osalta ja molemmat raportit löytyvät osoit-
teesta https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/ 

https://rosknroll.fi/wp-content/uploads/2022/09/RR_sekajatteen_koostumus_2022_.pdf
https://rosknroll.fi/wp-content/uploads/2022/09/RR_sekajatteen_koostumus_2022_.pdf
https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/
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lisäneuvonnan kohdentamista uuden palvelukokonaisuuden käyttöön ottaneille (ko-
keiluun osallistuvat).  

Hankkeessa koottiin myös tietoa kunnallisten jäteyhtiöiden aiemmin toteuttamista 
kohdennetuista neuvontakokeiluista. Tietoa pyydettiin kaikilta kunnallisilta jäteyh-
tiöiltä. Sähköpostitse saatuja tietoja täydennettiin puhelinhaastattelujen avulla. Neu-
vontaa oli tarjottu monella eri tavoin ja menetelmin.  Valitettavasti näiden neuvon-
takokeilujen tai -projektien vaikutuksia ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
oltu tutkittu. Hankkeen kokeilussa vaikutuksia päästiin tutkimaan.  

Hankkeessamme kaikille kokeiluun osallistujille oli jaettu ennen kokeilua kattavat 
lajittelu- ja astiankäyttöoppaat. Keräyksen alkuvaiheen runsas tieto- ja ohjemäärää 
osoittautui osalla kokeilijoista vaikeaksi sisäistää. Kyselytulosten perusteella asuk-
kaat pitivät alun lajitteluohjeita riittävinä, mutta samalla kyselytuloksissa ilmeni tie-
topuutteita. Jätehuollossa tiedostetaan tärkeys tiedon toistamisessa asukkaiden 
suuntaan. Hankkeessa haluttiin kokeilla lisäneuvonnan jakamista pilkotussa muo-
dossa. 

Neuvontakanavaksi valittiin kirjeposti. Asukkaat saivat postissa kolmen viikon välein 
lähetettynä neljä kappaletta ns. vinkkikortteja (kuva 5), joista kukin käsitteli vain 
yhtä asiaa ja antoi tähän käytännön vinkkejä. Vinkkikorteissa jaettiin myös  
WhatsApp-numero, joka tarjosi uuden suoran kanavan lajittelusta kysymiseen. Vink-
kikortit lähettiin vain osalle kokeiluun osallistuvista, jotta niiden vaikutuksia voitiin 
tutkia. Tätä varten osallistujat jaettiin satunnaisesti noin kahteen yhtä suureen ryh-
mään, josta toinen sai vinkkikortit ja toinen ei. 

 

Ensimmäisenä tuloksena WhatsApp-neuvontakanava osoittautui turhaksi. Asukkaat 
eivät lähettäneet numeroon kysymyksiä.  

Tarkasteltaessa vinkkikortit saaneita ja ilman vinkkikortteja jääneitä ryhmiä ei eroja 
havaittu jäteastioiden täyttöasteen kehittymisessä eikä kokeilun koetuissa vaikutuk-
sissa lajitteluun. Tulos ei ole suoranaisesti yllättävä, sillä vinkkikortit eivät tavoitelleet 
lajittelumotivaation kasvua vaan lajittelun helpottumista käytännön vinkkien avulla.  

Kuva 5 Yksi kokeilussa käytetyn vinkkikortin etu- ja takapuoli. Postissa lähetetyn kortin koko oli A5. 
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Erittäin positiivinen tulos oli korttien huomioarvo: 80 % kortit saaneista oli huoman-
nut ne ja muisti ne vielä useita kuukausia korttien saamisen jälkeen. Lisäksi kortit 
jälkikäteen muistaneista 66 % kertoi kokeneensa niistä olleen heille hyötyä. Negatii-
vista palautetta vinkkikorttein lähettämiseen liittyen ei juuri saatu. Tämä tulos osoit-
taa oikeaan tarpeeseen kohdennetun, oikein ajoitetun ja pilkotun lisäneuvonnan 
olevan hyvin potentiaalinen keino konkreettisten käytännön neuvojen jakamiseen 
esim. uusien keräyspalvelujen käyttäjille tietyn ajan kuluessa keräyksen aloituksesta. 

 

4.4. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ja poikkeamien syyt 

Alla on esitetty poikkeamat hankesuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin näh-
den. Nämä kaikki on esitetty jo hankkeen väliraportissa (väliraportin luku Riskit ja 
muutostarpeet) eli sen ajan jälkeen ei enää muita poikkeamia syntynyt. 

 

Ennen kokeilun alkua alueella syntyvää sekajätteen määrää ei voitu selvittää 

Sekajätteen määrää kokeiluun mukaan tulevilta kiinteistöiltä ei pystytty selvittämään 
ennen kokeilun aloitusta johtuen aikatauluhaasteista. Asukkaiden tavoittaminen en-
nen kokeilun alkua ja täten heidän suostumuksensa saaminen siihen liittämiseksi vei 
odotettua enemmän aikaa. Toisaalta taas kokeilun alkua ei voitu viivästyttää, sillä 
vuoden kestävän kokeilun toteuttaminen hankkeen aikana asetti tiukat reunaehdot.  

Sekajätteen määrän sekä koostumuksen vertailua voitiin kuitenkin tehdä kokeilun 
osallistuvien pientalojen ja yleisesti Rosk’n Rollin toimialueen pientalojen välillä. 
Tämä toteutettiin sekajätteen koostumustutkimuksen avulla. Tutkimuksia tehdessä 
varmistettiin, että tutkimukset suoritettiin samoin menetelmin ja samanaikaisesti, 
jolloin niiden tuloksia voitiin verrata.  

 

Vertailua jätesaannoissa, jätteiden lajitteluinnokkuudessa sekä kohdennetun vies-
tinnän vaikutuksissa ei tehty lajitteluaktiivisten ja -passiivisten joukkojen välillä 

Kokeiluun ei saatu kaikkia kokeilualueen kiinteistöjä mukaan ja vähintään osittain 
sen vuoksi myös lajittelupassiivisten osuus oli odotettua pienempi kokeilussa mu-
kana olevien keskuudessa. Kiinteistöjä ei velvoitettu osallistumaan kokeiluun, vaan 
heidät houkuteltiin mukaan tarjoamalla enemmän palveluja heidän nykyisillä tai ny-
kyistä matalimmilla jätehuoltomaksuilla sekä motivoimalla heitä viestinnän avulla. 
Asukaskirjeisiin reagoimattomia tavoiteltiin myös puhelimitse. Osa kieltäytyi kokei-
lun osallistumisesta ja osaa ei onnistuttu tavoittamaan. Kokeilusta kieltäytymisen 
syinä olivat asukkaiden elämäntilanteet (esim. kiinteistössä asuvien korkea ikä ja 
omaishoitajuus), kiinteistöjen käyttö (ei aktiivisessa asumiskäytössä) tai asenteet 
jätehuoltoa vastaan (”Minun pihalleni ette mitään astioita tuo!”).  

Kokeiluun osallistuneiden joukko kattoi kuitenkin laajan lajittelutottumuksien kirjon 
täysin lajittelemattomista kaikki jätteet lajitteleviin. Syitä lajittelemattomuudelle tie-
dusteltaessa huomattiin lähes kaikkien annettujen syiden olevan sellaisia, joita ko-
keilun osallistuminen poistaisi. Näin seurannan mukaisesti näyttikin tapahtuvan, eikä 
lajittelupassiivisia kokeiluun osallistuneissa juurikaan ollut. 



 Logistisesti optimoitu monilokerokeräys 14 (18) 
 Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet  
   
 28.11.2022  
 

Näin ollen vertailua lajittelupassiivisten ja -aktiivisten välillä ei voitu tehdä. Sen sijaan 
jätesaantoja ja lajitteluinnokkuutta seurattiin koko kokeiluun osallistuvassa joukossa. 
Lisäneuvontaa tuotettiin, mutta kohdentaminen muutettiin koskemaan kaikkia ko-
keiluun osallistuvia, jotka edustivat uudet jätteenkeräyspalvelut aloittaneita asuk-
kaita.  

 

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset  

Hankkeessa toteutetulla kokeilulla on suuri vaikutus kotitalousjätteen jätehuollon 
järjestämiseen. Kokeilun tulokset osoittavat ensinnäkin, että jätteiden kiinteistöke-
räys (ja sitä varten tehtävä jätteiden lajittelu) auttaa asukkaita hahmottamaan hei-
dän kotitalouksissaan syntyvän jätteen määrän ja että tällä on vaikutusta jopa hei-
dän kulutuskäyttäytymiseensä, mikä on avain jätteen määrän vähentämiseen.  

Toisaalta kokeilu toi myös esiin keinoja, joilla lajittelua ja varsinkin sen aloitusta voi-
daan kotitalouksilla helpottaa. Näitä ovat mm. kannustaminen aloittamaan lajittelu 
tarvittaessa hyvin pienestä ja laajentamaan sitä pikkuhiljaa tietojen kasvaessa.  

Tuloksilla on vaikutusta myös pakkaustentuottajien sekä lainsäädännön suuntaan, 
sillä yhtenä lajittelua estävänä tekijänä nähtiin selkeästi asukkaiden ongelma erottaa 
pakkausjätteet muista samaa materiaalia olevista jätteistä varsinkin muovin koh-
dalla. Lisäksi asukkaiden tekemää lajittelua tulisi helpottaa käytännönläheisillä ja sel-
keillä ohjeilla mm. pakkausjätteiden riittävästä puhtaustasosta sekä monimateriaali-
pakkausten lajittelusta. Kierrätysasteen noston kannalta olisi tärkeää helpottaa jät-
teiden lajittelua kaikin mahdollisin keinoin.   

Yhtenä vaikuttavimpana tuloksena hankkeessa löydettiin uusien jätteenkeräyspalve-
luiden kokeilun mahdollisuuden yllättävän suuri merkitys asukkaille. Rosk’n Roll Oy 
Ab kuten muutkaan Suomen kunnalliset jätehuoltoyhtiöt eivät ole viestinnässään 
korostaneet kokeilumahdollisuutta kannustimena uuden palvelun tilaamisessa. Pal-
veluiden tilaaminen ei tälläkään hetkellä sido kiinteistöjä ko. palveluiden käyttämi-
seen tietyksi ajaksi, vaan palveluita voi vapaasti kokeilla. Tästä asukkaat eivät välttä-
mättä ole tietoisia tai ainakaan tule sitä itsenäisesti ajatelleeksi. Kokeilumahdolli-
suutta tulisi markkinoida, varsinkin kun hankkeessa nähtiin, että 60 % kokeilijoista 
jatkaa uusien palvelujen käyttäjänä kokeilujakson jälkeen.  

Kokeilussa huomattiin myös, että kotitalouden koon mukaisesti räätälöidyt palvelu-
paketit saavat hyvän vastaanoton. Valmiiksi räätälöidyssä paketissa myös palveluko-
konaisuuden hinta hahmottuu ja houkuttelee kokeilemaan. Samoin asukkaita tulisi 
houkutella muokkaamaan omasta jätteenkeräyspalvelustaan heille sopiva koko-
naisuus, etenkin heidän lajittelutottumustensa muuttuessa. Palveluiden kokeiluun 
houkuttamisella on todella suuri merkitys jätehuollon järjestämiselle varsinkin nyt, 
kun kaikki suurempien taajamien asuinkiinteistöt tulevat biojätteenkeräysvelvolli-
suuden piiriin.  

Kokonaisuudessaan hankkeen tulokset osoittavat jätehuollolle monilokerokeräysjär-
jestelmän laajemman käyttöönoton olevan mahdollista. Monilokerokeräyspalvelun 
hyödyt kierrätysasteen noston kannalta ovat saatu selville jo aiemmissa kokeiluissa 
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ja tutkimuksissa, mutta kustannus- ja päästötehokkuus on jäänyt epäselväksi. Kokei-
lumme osoitti, että palvelua saadaan laajennettua pehmein keinoin isolle osalle 
pientaloista ja että biojätteenkeräysvelvoitteen tullessa taajamien pientaloille ei mo-
nilokeropalvelu enää nosta jätekustannuksia, vaan on taloudellisesti kannattava jär-
jestää. Kokeilumme osoitti myös, että kasvihuonekaasupäästöissä monilokeropalvelu 
kattavana järjestelmänä on päästöjen näkökulmasta selkeästi jätelain minimikeräys-
velvoitteet täyttävää järjestelmää parempi.  

Negatiivisia vaikutuksia hankkeella ja siinä järjestetyllä kokeilulla ei havaittu olevan. 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset  

Viestintää on hankkeessa toteutettu lähes täysin hankesuunnitelman mukaisesti. 
Hankkeen alkuvaiheessa ja kokeilun aikana viestintä painottui sisäisiin kohderyhmiin 
(etenkin kokeiluun osallistujiin), sillä median tai muun ulkopuolisen kiinnostuksen ei 
haluttu antaa vaikuttavan kokeilussa mukana olevien asukkaiden käyttäytymiseen. 
Kokeiluun osallistuville tarjottu viestintä on ollut erittäin runsasta. He ovat saaneet 
useita asukaskirjeitä, joissa on kerrottu kokeilusta sekä yleisesti kaikille että yksi-
löidysti kullekin kotitaloudelle kokeiluun liittyvistä käytännön asioista. Tämän lisäksi 
kokeiluun osallistujat saivat sen alkaessa kattavat ohjeet niin kokeilussa kerättävien 
jätejakeiden lajittelusta kuin jäteastioiden käyttämisestä. Lisäksi osallistujille järjes-
tettiin etäyhteyksin infotilaisuus ennen kokeilun alkua.  

Saamassamme palautteessa jakamiamme ohjeita kiiteltiin ja ne koettiin hyväksi. 
Myös yleisesti kokeilun aikana ja sitä ennen toteutettu viestintä sai kiitosta asuk-
kailta.  

Nyt kokeilun päätyttyä ja kaikkien kokeilussa tehtyjen tutkimusten ja selvitysten tu-
losten valmistuttua olemme tiedottamassa tuloksista. Tulokset julkaistaan tulosra-
porttien muodossa Rosk’n Rollin verkkosivuilla osoitteessa https://rosknroll.fi/tutki-
mus-ja-kehitys/ 1.12.2022 mennessä, jolloin tuloksista julkaistaan mediatiedote.  

Hankkeen tulokset ovat hyvin laaja paketti. Tärkeimmät tulokset on koottu raporttiin 
Yhteenvetoraportti Logistisesti optimoitu monilokerokeräys -hankkeen tuloksista. 
Lisäksi kukin hankkeen selvitys ja tutkimus julkaistaan erikseen menetelmineen ja 
tuloksineen kuvattuna seuraavissa raporteissa: 

• Asiakaskyselyjen tulosraportti osana Logistisesti optimoitu monilokerokeräys 
-hanketta 

• Asiakashaastattelujen tulosraportti osana Logistisesti optimoitu monilokero-
keräys -hanketta 

• Muovijätteen fraktioiden tulosraportti osana Logistisesti optimoitu moniloke-
rokeräys -hanketta 

• Kotitalouksien sekajätteen koostumuksen tulosraportti osana Logistisesti 
optimoitu monilokerokeräys -hanketta 

• Jäteastioiden täyttöasteiden tulosraportti osana Logistisesti optimoitu moni-
lokerokeräys -hanketta 

• Monilokerokeräyksen laajentamisen ilmastonlämpenemis-, kustannus- sekä 
jätelajikertymämallinnus Logistisesti optimoitu monilokerokeräys -hank-
keessa 

https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/
https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/
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Kuvaukset hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja hankkeessa saaduista tuloksista 
ovat täten avoimesti kaikkien käytössä. Kokeiluun osallistuneille kotitalouksille on 
myös lähetetty heitä varten räätälöity tuloskoonti asiakaskirjeenä.  

Kokeilusta saatuja viestinnän ja lisätyn neuvonnan tuloksia on esitelty jo yhdessä 
jätehuoltoalan tilaisuudessa: Suomen Kiertovoima ry:n ja Puhas Oy:n järjestämillä 
Neuvonta- ja viestintäpäivillä, jotka pidettiin Joensuussa 2.-3.11.2022 ja joissa oli 
paikalla Suomen kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden viestintä- ja neuvontahenkilöstöä. 

Koko kokeilun tuloksia esitellään Suomen Kiertovoima ry:n järjestämillä Kiertovoima-
päivillä 30.11.-1.12.2022. Kiertovoimapäivät kokoavat yhteen kunnallisten jätehuol-
toyhtiöiden lisäksi myös muita alan toimijoita ja tarjoavat täten eritäin hyvän fooru-
min tiedon levittämiselle. Kokeilun tulokset ovat merkittävimmät Suomen kunnalli-
sille jätelaitoksille, jotka järjestävät asukkaiden jätehuollon. Merkittävyyttä tulok-
sissa on myös muille jätealan toimijoille, erityisesti kuluttajapakkausten tuottajavas-
tuuorganisaatioille sekä lainsäätäjille. 

Kokonaisuudessaan tulokset ovat kannustavat ja runsaat ja niitä tullaan esittelemään 
myös jatkossa alan tilaisuuksissa Suomessa sekä mahdollisesti ulkomailla.  

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen  

7.1. Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä 

Teknologian soveltuvuus: monilokero teknologiana on jo nykyisellään käytössä Suo-
messa, joskin keräyksessä mukana on vielä vain pieni joukko kiinteistöjä. Laajem-
pana keräystä on Ruotsissa, joskin vain alueellisesti.  

Sidosryhmien kiinnostus: Monilokerojärjestelmä keräysjärjestelmänä on laajan mie-
lenkiinnon kohteena. Useilla alueilla Suomessa keräystä on tuotu asiakkaille vapaa-
ehtoisena keräyksenä, mutta yhdelläkään alueella sitä ei ole testattu tiiviinä lähtö-
kohtaisena keräysmuotona.  

Lainsäädännöllinen tuki: Monilokerokeräys keräysjärjestelmänä mahdollistaa kor-
kean jätteiden hyötykäyttöasteen hankkeen kokemusten mukaisesti. Tilanne para-
nee entisestään, kun a) muovipakkausten käsittelyteknologia kehittyy ja kerätty 
muovi saadaan laajemmin materiaalihyötykäyttöön b) jätteissä pakkaukset voidaan 
kerätä yhdessä muiden samaa materiaalia olevan jätteen kanssa. 

Hankkeen tulokset tarjoavat täten kestävää ja konkreettista tietoa kotitalouksien 
jätehuollon kehittämiseen kautta Suomen. 

 

7.2. Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi 

Lainsäädännöllisinä näkökohtina hankkeessa nousi esiin kaksi asiaa.  

Ainakin joidenkin hyödynnettävien jätteiden (muovi, kartonki, lasi) keräys tulisi jär-
jestää niin, että pakkausjätteet kerättäisiin yhdessä muiden samaa materiaalia ole-
vien jätteiden kanssa. Esimerkiksi muovin osalta tämä helpottaisi asiakkaiden lajitte-
lutehtävää ja siten lisäisi materiaalisaantoja ja kierrätysastetta enemmän kuin pel-
kästään muovituotteiden määrän verran.  
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Lisäksi varsinkin monimateriaalipakkausten lajittelu oli asukkaille hankalaa.. Tähän 
esimerkiksi kansainväliset, jätehuollon ja pakkausten tuottajien kanssa yhteensovi-
tettavat, pakkauksissa ja jätehuollossa käytettävät piktogrammit voisivat olla yksi 
ratkaisu. Niiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin sen varmistamista, että ohjeet 
ovat jätehuollon ja jätteenkäsittelyn näkökulmasta oikeat ja ohjaavat täten asiak-
kaita lajittelemaan jätteensä oikein. 

Liiketaloudellisia tai muita näkökohtia tulosten hyödyntämiseksi ei noussut esille.  

 

8. Talousraportti  

Hankkeen toteutuneet kustannukset eivät poikkea merkittävästi hankehakemuk-
sessa esitetystä budjetista. Budjetoitua korkeammaksi kustannukset nousivat henki-
löstökustannusten, jäteastiavuokrien ja mallintamisen kohdalla. Sen sijaan kustan-
nukset jäivät budjetoitua alhaisemmiksi ylimääräisistä astiatyhjennyksistä ja jättei-
den käsittelystä aiheutuvissa kustannuksissa, jäteastiatoimituksissa ja poishauissa 
sekä asukkaiden tiedotus- ja neuvontamateriaaleissa. Kokonaisuudessaan kustan-
nukset nousivat hieman budjetoitua korkeammiksi, mikä kasvatti Rosk’n Roll Oy Ab:n 
rahoitusosuutta. Kustannuserittely on esitetty tämän raportin liitteessä. 

 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten  

9.1 Esiin nousseet jatkohankkeita koskevat ideat ja tarpeet  

 

Nyt tehty hanke keskittyi yksittäiselle hankealueelle, josta tuloksia ekstrapoloitiin 
laajemmalle keräysalueelle. Tulosten luotettavuuden kannalta laaja-alaisempi tutki-
mushanke toisi laajemman kokemuksen myötä lisäarvoa ja luotettavuutta.  

Hankkeet, jotka mahdollistavat tämän kokeilun tyyppiset kokeilut, tulisi olla kestol-
taan tätä hanketta pidempiaikaisia, sillä pitkillä tyhjennysväleillä (joihin kokeilussa 
voitiin osittain siirtyä vasta kokeilun puolen välin jälkeen) ei yhden vuoden kokeilu 
ole riittävä. Nykyisessä hankkeessa ei kokeiluaikaa voitu pidentää, sillä kokeiluun val-
mistautumiseen sekä toisaalta myös tulosten analysointiin tarvittiin myöskin aikaa. 
Täten 3-5 vuotta kestävät hankkeet olisivat tarpeellisia. Pidempiaikainen kokeilu 
mahdollistaisi myös asukkaiden käyttäytymisvaikutusten seuraamisen pidemmässä 
juoksussa: kehittyykö jätteiden lajittelu entisestään tai vastaavasti hiipuuko kokei-
luun osallistumisen synnyttämä alkuinto? 

Toisaalta myös kiinteistökeräyksellä toteutettavaa järjestelmää olisi tärkeä pystyä 
vertaamaan ns. korttelikeräykseen tai muihin kehittyneisiin alueellisiin keräysjärjes-
telmiin niin materiaalien saantoprosenteissa kuin asiakastyytyväisyydessä.  
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9.2 Mitä vastaavissa hankkeissa tulisi välttää, mitä suositellaan  

Ylipäätään hankkeita, joissa tulee toteuttaa kokeiluja, on suositeltavaa rahoittaa jat-
kossakin. Kokeilun toteuttaminen osoittautui jäteyhtiöllemme merkitykselliseksi mo-
nella tapaa ml. siinä, että se osoitti kuinka tärkeä rooli kokeilun mahdollisuudella 
asiakkaille uuden palvelun valinnassa on. 

Hankkeessa toteutetut lukuisat selvitykset ja tutkimukset olivat työläitä toteuttaa 
(vaativat myös suunniteltua enemmän henkilöstöresursseja), mutta toivat kaikki eri 
näkökulmista monella tapaa valaisevaa tietoa, mikä kaikki osoittautui arvokkaaksi. 
Yhtenä vähemmän käytettynä menetelmänä haluamme nostaa esiin haastattelut. 
Tässä hankkeessa ne osoittautuivat anniltaan hyvin merkityksekkäiksi, sillä niillä saa-
tiin lisätietoa, jota muilla menetelmillä ei olisi saatu. Kyselyt ohjaavat ja rajaavat vas-
taajan ajattelua. Teemahaastatteluilla esiin saatiin loogisia, mutta silti yllättäviä asi-
oita.   

Jatkossa vältettäviä seikkoja ei hankkeessamme noussut esille.  

 

 

10.  Johtopäätökset hankkeesta ja päätuloksista 

Hankkeessa toteutettu kokeilu osoittautui jo sinällään tehokkaaksi keinoksi levittää 
laajennettujen kiinteistökeräyspalveluiden käyttöönottoa. Tuomalla keräyspalvelut 
asukkaiden kotipihoille ja opastamalla asukkaita lajittelun alkuun pääsemisessä ovat 
riittäviä toimenpiteitä jopa ylipäätään syntyvän jätemäärän vähentämiseen ja varsin-
kin ravinne- ja materiaalihyödynnettävien jätteiden keräämiseen erillään sekajät-
teestä.  

Nyt kokeiltu keräysjärjestelmä on sellaisenaan valmis laajempaan käyttöönottoon. 
Tarvittavan teknologian olemassaolon lisäksi tätä puoltavat ympäristönäkökohdat, 
eivätkä kustannusvaikutukset asettaisi enää suuria esteitä: kustannusero perintei-
seen keräysjärjestelmään nähden olisi isoimmissa taajamissa enää vain maltillinen. 
Myös asiakaskokemuksen perusteella on monilokero keräysjärjestelmänä toimiva ja 
asukkaat ovat tämän palvelun avulla valmiit aloittamaan ja tehostamaan jätteiden 
lajitteluaan.  

Hankkeen tulosten valossa jätehuollon tulee uusien palveluiden kohdalla markki-
noida kotitalouksien koon mukaan valmiiksi räätälöityjä kokeilupaketteja, joihin 
asukkaiden on helppo tarttua. Lisäksi töitä on tehtävä sen eteen, että asukkaat saa-
daan tehostamaan jäteastioidensa tyhjennyksiä, jotta heidän sekä jäteyhtiön turhat 
kustannukset jäävät pois.  

Tämän lisäksi asiakaslähtöisyyttä tulisi lisätä myös jätteiden lajitteluun. Pakkausjät-
teet, varsinkin muovipakkaukset, tulisi voida kerätä yhdessä muiden samaa materi-
aalia olevien jätteiden kanssa. Tämän mahdollistaminen edellyttää yhteistyötä yli 
organisaatiorajojen. Samoin myös viestinnällisin keinoin voidaan asukkaiden teke-
mää lajittelua helpottaa poistamalla heiltä muita hankkeessa havaittuja lajittelun 
esteitä.   

 


