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Hankkeen tausta

Rosk’n Roll Oy Ab

• Yhtiö vastaa n. 230 000 kuntalaisen 
jätehuollosta Itä- ja Länsi-
Uudellamaalla 

• Omistajina toimialueen kunnat

• Toimialue on pientalovaltaista

• 68 % toimialueen vakituisista asukkaista 
on pakkausmuovin, -kartongin, -lasin ja 
metallin erilliskeräysvelvoitteen 
ulkopuolella

Monilokeropalvelu 

• Yhtiön tarjonnassa vuodesta 2013 
lähtien

• Tällä hetkellä käytössä n. 4 % 
toimialueen pientaloilla

• Silti suosituin pakkausjätteiden 
keräystapa pientaloilla

• Suurimpana kynnyskysymyksenä 
käyttöönotolle on koettu olevan palvelun 
hinta

• Ongelma on hajanainen keräysalue 
= korkeat kustannukset ja päästöt



Kokeilu pähkinänkuoressa

• Kesto 1 vuosi

• Pientalojen kotipihoille sekajäteastian 
lisäksi
• 4-lokeroastia: muovi, kartonki, lasi ja metalli

• Biojäteastia

• Tavoite 
• Tiivis keräysalue

• Mahdollisimman pitkät astioiden tyhjennysvälit
• 4-lokero- ja sekajäteastiat max 8 vko

• Biojäteastia max 4 vko

• Kokeiluun osallistui lähes 300 pientaloa 
= n. 80 % alueen pientaloista

• Hankkeen Yhteistyökumppanit: Urbaser Oy, 
PWS Finland Oy sekä LCA Consulting Oy

Monilokeropalvelu 
ennen kokeilua

Monilokero-
palvelun 
kokeilu



Kokeilun jäteastiat

Kuva: 4-lokeroastia, jossa muovilokerossa kerättiin yhdessä 
muovipakkaus- ja muovituotejätteet

Kuva: tuulettuva biojäteastia, 
joka mahdollistaa perinteistä 
biojäteastiaa pidemmät 
tyhjennysvälit



Kokeiluun osallistumisessa käytettiin asukkaiden houkuttelua ei pakkoa

• ”Mahdollisuus kokeilla lisäpalveluita ilman jätemaksujen korotuksia”

Kehitystä seurattiin kokeilun ajan

• Jätesaannot

• Jäteastioiden täyttöasteet

• Asukaskyselyt

Lisäksi

• Viestintäkokeilu

• Asukashaastattelut

• Sekajätteen koostumustutkimus ja muovijätteen fraktioiden selvittäminen

• Kustannus-, talteenottoaste- ja päästövaikutusten mallinnus laajemmalle alueelle

Käytetyt menetelmät



Asukkaat ovat valmiita aloittamaan ja 
tehostamaan jätteiden lajittelua

• Asenteellisia syitä 
lajittelemattomuudelle ei havaittu

• Jätteiden siirtyminen sekajätteestä 
erilliskerättyihin jätteisiin saatiin 
kokeilussa aikaan:

1. Tuomalla keräyspisteet kotipihoille 

2. Jakamalla asukkaille lajitteluohjeistus

1. Lajittelun esteet poistuvat 1/2

Tulokset

Kuva: Sekajätteen koostumus vuosikertyminä



Talteenottoaste 55 %

• Mukana kiinteistökeräyksen 
jätemäärät. Poikkeuksena arviot:
• kotikompostoinnista sekä

• alueellisesta paperinkeräyksestä

• Todellinen aste korkeampi, sillä
• Perinteistä keräystä kuivempi biojäte

• Alueellisille keräyspisteille vietyjä jätteitä 
ei huomioitu muun kuin paperin osalta

• Mukana myös kokeilun alun ”lajitellun 
harjoittelujakso”

1. Lajittelun esteet poistuvat 2/2 

Tulokset

Kuva: Kerättyjen jätteiden osuudet kokeilun aikana 
2021-2022



2. Onnistunut viestintä
• Kokeilun aloituksen yhteydessä jaettiin 

kokeilijoille kattavat ja tiiviit infopaketit 
lajitteluohjeista ja siitä, miten lajiteltuja 
jätteitä hyödynnetään

• Kohdennettuna viestintänä kokeiltiin 
lisäneuvontaa tarjoavia vinkkikortteja, 
joita lähettiin postitse 5-7 kk kokeilun 
aloittamisen jälkeen

Tietolaatikko

✓ Jaetut lajitteluohjeet koettiin riittäviksi, 
mutta samalla lajitteluohjeiden 
sisäistämisessä havaittiin aukkoja

✓ Vinkkikortit saaneista 80 % muisti kortit 
vielä jälkeenpäin ja heistä 66 % koki 
korteista olleen heille hyötyä

Tulokset



60 % jatkoi lisätyillä keräyspalveluilla kokeilun 
jälkeen. Miksi?

• Kynnyksen madaltaminen kokeilun 
aloittamisessa koettiin tärkeäksi

• valmiiksi asukasmäärän mukaan räätälöity 
kokeiltava palvelukokokonaisuus ilman 
jätekustannusten nousua

Jätteiden lajittelu auttoi 
hahmottamaan syntyvän 
jätteen määrän 
→ vaikutti osto- ja 
kulutustottumuksiin eli 
jätemäärän 
vähentämiseen

3. Kokeilu on tehokas keino levittää palvelun 
käyttöönottoa

• ”Kiitos että saatiin osallistua!”
• ”Kun johonkin [lajitteluun] tottuu, niin sitten sitä 

jatketaan!”
- Asukkaiden kommentteja kyselyssä ja haastattelussa

Tulokset



4. Asiakaslähtöisyyttä tulee lisätä 1/2

Tietolaatikko

✓ 94 % kokeilijoista: 
Muovipakkausten ja
-tuotteiden yhteiskeräys on 
tehnyt lajittelusta helpompaa

✓ Yhteiskerätystä muovista 91 % 
oli muovipakkauksia ja 9 % 
muovituotteita

”Alussa ohjeistettiin, että nyt sinne saa laittaa 
kaikki ja se helpotti alussa, koska ei tiennyt. 
Tiesi, että on jotain sääntöjä ja se kuulosti 
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 haastattelussa

Tulokset



KEINO 1. Asukkaiden suorittamaa jätteiden 
lajittelua tulisi helpottaa kaikin keinoin

• Asukkaiden on vaikea erottaa pakkaus 
muista muovijätteistä

→Muovijätteiden yhteiskeräys

• Fokusta asukasneuvonnassa lisää:

• Monimateriaalipakkaukset

• Pakkauksilta vaadittava puhtaustaso 

• Uusien biojätteen lajittelijoiden huomioiminen 
konkreettisemmalla ohjeistuksella
(Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen tuleminen!)

4. Asiakaslähtöisyyttä tulee lisätä 2/2

Keino 2. Asukkaat tulee saada aktiivisiksi 
palvelumuutosten toteuttamisessa

• Tämä on edellytys uusien palveluiden 
tehokkuuden saavuttamiselle

• Ennen on tyhjennetty sekajäteastia kerran 
kahdessa viikossa, siinä se. Nyt pitäisi siirtyä 
palveluiden ”herraksi” jotta turhat 
kustannukset asukkailta ja jätehuoltoyhtiöltä 
saadaan pois 
→ astiakoot, tyhjennysvälit, kimppa-astiat

Tulokset



• Korkea asiakastyytyväisyys 

• Astioiden täyttöasteiden seuranta osoitti 
että pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit 
voitaisiin saada toimiviksi suurimmalla 
osalla

• Mallinnuksen tulokset:

• Ympäristövaikutukset (materiaalisaanto ja 
ilmastonlämpeneminen) puoltavat

• Kustannusero jätelain vaatimusten mukaiseen 
järjestelmään nähden olisi enää vain maltillinen 
ja voisi jopa poistua

5. Palveluiden laajentaminen kaikille taajamien pientaloille hipoo 
kokonaistehokkuutta 1/2

Tietolaatikko

Hyvä tai kiitettävä arvosana 
keräyspalveluille
✓ 4-lokeroastia 94 % 

✓ Biojäteastia 89 % 

Saavutetut tyhjennysvälit kokeilun 
lopussa

Astia 2 vko 4 vko 6 vko 8 vko

4-lokero 41 % 12 % 36 %

Sekajäte 1 % 16 % 70 % 13 %

Biojäte 1 % 99 %

Tulokset



Skenaariot
1.0 Kokeilun toteuman mukainen 
keräys

2.0 Kokeilun kaltainen keräys 
optimoituna teoreettiseen 
maksimiin astioiden 
tyhjennysvälien ja astiakokojen 
osalta 

3.0 Sekajäte kaikilta kiinteistöiltä ja 
yli 10 000 asukkaan taajamissa 
biojäte kaikilta kiinteistöiltä, 1-
kammiokeräys

3.1 Kuten 3.0 skenaario, mutta 2-
kammiokeräys

Kuva: Mallinnettuna monilokeropalvelun laajentuminen RR:n toimialueen 10 
suurimman taajaman pientaloille

5. Palveluiden laajentaminen kaikille taajamien pientaloille hipoo 
kokonaistehokkuutta 2/2
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Nostoja tulosten vaikuttavuudesta, kestävyydestä ja 
hyödyntämisestä

1. Kokeilun mahdollisuuden markkinoinnissa piilee suuri potentiaali

• Asukkaat ovat valmiita lisäpalveluiden kokeiluun ja käyttöönottoon

2. Kierrätysasteen nostaminen - Erilliskeräyksen tuominen taajamien 
kotipihoille on tehokas keino saada pientalot talkoisiin mukaan

• Monilokerokeräys on tähän ympäristön kannalta kannattava ja 
kustannusten valossa houkutteleva malli ja valmis laajempaan 
käyttöönottoon

3. Asiakaslähtöisyyden lisäämään

• Muovipakkaus- ja -tuotejätteiden yhteiskeräys

• ja muu lajittelun helpottaminen

Vahva 
viesti 

kaikille 
jäteyhtiöille

Työsarkaa 
lainsäädännölle ja 

koko alalle



Marika.makkonen@rosknroll.fi

Tulokset julkaistu osoitteessa: 
https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys

https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/
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