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Toimialueemme

Toimialueemme keskelle jää pääkaupunkiseutu, jonka jätehuollosta vastaa HSY.



Jätteen keräys



• 230 000 asukasta

• 90 000 asiakaskiinteistöä

• 54 200 omakotitaloa

• 28 700 vapaa-ajan asuntoa 

• Ajossa noin 35 jäteautoa

• Töissä 8 urakoitsijaa 

• Tyhjennysmäärät 2020:

• Sekajäte: 1 569 104

• Biojäte: 167 529

• Pakkausjätteet: 134 639

• Monilokero: 38 035

• Yhteensä: 1 909 307 tyhjennystä 
vuodessa 

• Tehokkuus: Kuntayhtiö suuri hankkija 
+ optimointi

Erilliskeräykset: 

Biojäte, kartonki, metalli,  
pakkausmuovi ja -lasi

Monilokeropalvelu

Tunnuslukuja ja perustietoa 2020



Haaste: Yhteydenpito – ajantasaiset yhteystiedot

• Jätehuollossa usein tarve saada vastuuhenkilö/isännöitsijä 
kiinni - nopeasti:

• Ongelmia jätetilassa: suurikokoiset jäte-esineet, 
rikkoutuneet valot ja ovet, lukitusongelmat…

• Jäteastiaongelmat 

• Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmä (ERP/Vingo) 
mahdollistaa isännöitsijätoimistojen isännöitsijäkohtaisen 
yhteystiedon ylläpidon, mutta…

• Haaste: muuttuneet yhteystiedot eivät päivity jäteyhtiölle 

• Minimissään isännöitsijätoimiston ”yleiset” yhteystiedot 

• Ideaalitilanne: tieto kiinteistökohtaisesti isännöinnistä 
vastaavasta isännöitsijästä (henkilö)

• Usein isännöintitoimiston tai yksittäisen isännöitsijän 
vaihtuminen selviää ongelmia selvitettäessä  

• Miten tiedot saisi ylläpidettyä yhteistyössä?



• Puhelinpalvelussa vastaavat omat 
asiantuntijamme suomeksi ja ruotsiksi
ma–pe klo 8.30–15.30

• Chat-palvelu nettisivuillamme ma–pe 
klo 8–22 ja la–su klo 9–18

• Sähköinen asiointi ja raportointi

• Puhelinpalvelu isännöitsijöille: 
isännöitsijöiden käyttöön  oma 
numero - ”ohituskaista” 

Asiantunteva asiakaspalvelu 



Sähköinen asiointi
• Asioinnissa voi mm.

• Tarkastaa ja muuttaa 
asiakastietoja

• Tarkastaa jäteastiaoiden
seuraavan tyhjennyspäivän

• Muuttaa jäteastian 
tyhjennysväliä tai tehdä 
lisätyhjennystilauksen

• Tehdä muutoksia 
jätehuoltopalveluun 

• Tilata uusia palveluja

• Antaa palautetta

• Isännöitsijät eivät laajasti 
hyödynnä



Sähköinen raportointi  isännöitsijöiden apuna

• Tietoja voi tarkastella eri tasolla (kaikkien 
kiinteistöjen yhteenveto - yksittäinen kiinteistö)

• Tietoja voi tarkastella halutulta ajanjaksolta

• Palvelussa on valmista grafiikkaa (kustannukset, 
hyödyntäminen, painot): tallennettavissa ja 
siirrettävissä

• Palvelussa esillä trendejä (kustannukset, 
hyödyntäminen, jätemäärät)

• Näet kohteet kartalla, mukana kohteiden 
perustiedot 

• Koosteet kiinteistöjen palveluista

• Jätehuollon kaikki tapahtumatiedot

• Laajat tapahtumatiedot ladattavissa 



Konkreettista apua isännöitsijöille 

Muutoksessa isännöitsijät tarvitsevat 
konkreettista tukea:

• Hyvät ja kattavat kotisivut taloyhtiöille

• Jätehuollon mitoitusohjeet 

• Kuvat mallikatoksista

• Suunnitteluapua 

• Sovitut tapaamiset kiinteistöillä 

• Lajitteluoppaat (myös jätekatokseen)

• Apua astiarikkojen hoitamiseen 

• Vuokra-astiapalvelu

• Kiinteistöjen haaste: pienet jätetilat 



Mallijätekatokset - esimerkki



Turvallinen ja toimiva 
jätekatos

Lisää konkreettista apua: 

Toimiva ja turvallinen 
jätekatos esite

Hyvin toimiva jätetila -video

https://www.rosknroll.fi/assets/ohjeet/Toimiva-ja-turvallinen-jaetekatos-ohje-suo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fOBCyPgZ674


Vuokra-astiapalvelu
• Vuokra-astiat erittäin yleisiä asunto-

osakeyhtiöissä

• Vuokra-astioiden lukumäärä 12/2020

• Sekajäte: 15 000 kpl

• Biojäte: 2 600 kpl

• Pakkausjätteet: 5 000 kpl



Erilliskeräyksen laajentaminen 2020

• Jätehuoltomääräykset muuttuivat 1.4.2020

• Biojäte: vähintään 5 huoneistoa – ei muutosta

• Pakkausjätteet: rajaksi vähintään 20 huoneistoa 

• Muutos koski yli 800 kiinteistöä (huoneistoja yli 20 000)

• Viestintä: 

• Lautakunnan tiedote jätehuoltomääräyksistä

• Pääjuttu RR:n asiakaslehdessä

• Kaksi tiedotetta

• Yhteydenotto isännöitsijöihin keväällä

• Yhteydenotto isännöitsijöihin syksyllä

• Asia siirrettiin viranomaiskäsittelyyn loppuvuodesta

• Jätehuoltoviranomainen teki kaksi muistutusta

• Siirto kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

• Käytännössä kaikki liittyneet, muutamille lisäaikaa 

• Muutos oli melko ”helppo”



Erilliskeräyksen laajentaminen 2021

• Jätehuoltomääräykset muuttuivat 1.7.2021

• Biojäte: vähintään 5 huoneistoa – ei muutosta

• Pakkausjätteet: rajaksi vähintään 10 huoneistoa 

• Muutos koski noin 900 kiinteistöä (huoneistoja lähes 13 000)

• Viestintä: 

• Lautakunnan tiedote jätehuoltomääräyksistä

• Artikkeli RR:n asiakaslehdessä

• Kaksi tiedotetta

• Yhteydenotto alkuvuodesta

• Yhteydenotto kesällä

• Yhteydenotto alkusyksystä 

• Asia siirretään  viranomaiskäsittelyyn loppuvuodesta

• Liittymisaste noin 90 %

• Haastava muutos – tilaongelmat yleisiä 

RR:n toimintamalli: 

RR viesti ja auttaa, 

isännöitsijä tilaa palvelut 



Erilliskeräyksen muutokset ja kehittäminen 

Keräyksen kehittäminen 

• Selvitys päästöjen vähentämisestä 2020: tavoite vähentää päästäjä 85 % vuoteen 2026

• Keräyksen LCA-selvitys 2019: taustatiedoksi suunnitteluun 

• RR teki 2020 erilliskeräyksen tiekartan: suunnitelma tulevista muutoksista

• Kiinteistöselvitys: eri kokoisten kiinteistöjen sijainnit taajamissa ja niiden ulkopuolella – erilliskeräysvelvollisten kiinteistöjen 
”merkitseminen” rekisteriin 

Nykyiset erilliskeräysrajat

• Pakkausjätteet vähintään 10 huoneistoa

• Biojäte vähintään 5 huoneistoa 

Tulevaisuudessa

• Pakkausjätteet vähintään 5 huoneistoa – ”helppo muutos”

• Alueella laaja monilokerokeräys, sopii pieniin taloyhtiöihin 

• Isojen taajamien biojätekeräys kaikkiin kiinteistöihin  

• Iso muutos: erilliskeräysvelvollisia paljon (erillinen dia)



Biojätteen erilliskeräys jokaiseen taajamakiinteistöön

• Laki edellyttää 
erilliskeräystä yli 10 000 
asukkaan taajamissa

• Vaihtoehtona 
kompostointi: jakautunee 
50/50

• Ulotetaanko vastaava 
palvelu myös muihin isoihin 
taajamiin? 

• Suunnittelu vaatii 
kiinteistörakenteen 
tarkempaa tarkastelua

Muutos koskee 

tullinnasta riippuen 

13 500 – 15 500 

omakotitaloa



Uutta toimintaa – yhteistyötä 

Korona → Teams-tapaamiset isännöitsijöittäin – tiedonjako ja keskustelu 

• RR:n ja isännöitsijöiden ajankohtaiset

• Jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten kehittyminen 

• Erilliskeräyksen kehittäminen 

• Uudet palvelut 

• Isot kehityshankkeet

Keräyksen turvallisuuden kehittäminen 

• Yhdessä urakoitsijoiden ja isännöitsijöiden kanssa

• Kausittain/alueittain/urakoitsijoittain: yksittäiset turvallisuuteen vaikuttavat teema-aineet 



Yleisavain tehostaa ja helpottaa työtä

• Jätehuollon yleisavain jätehuoltomääräyksissä vuodesta 
2013

• Uudenmaan jätelautakunnan taksassa lisämaksu 
kiinteistöille, joiden tyhjennys ei onnistu yleisavainta 
käyttämällä. Maksua ei ole toistaiseksi veloitettu.

• Kampanja yleisavaimen käytön lisäämiseksi 2019: 

• RR osallistui muutoskustannuksiin 

• Kampanja 2021: 

• RR uusi kampanjan, jolla ottaa osaa (100 €/lukitus), 
kun kiinteistö ottaa käyttöön kaksoispesällisen lukon

• Myös ”putkilukko” ja avainsäilö OK, mutta käytännössä 
haastavampia

• Alueen lukkoliikkeillä on mallikappaleet ja tiedot 
yleisavaimesta



Tulevaisuus
Monilokerokeräys

• Meneillään hanke, jossa yhtenäisellä asuinalueella lähtökohtainen 
keräysjärjestelmä on monilokerokeräys

• Monilokerokeräys jo palveluna koko toimialueella – vapaaehtoinen

• Edellinen monilokerohanke: materiaalihyötykäyttöön 78 % 
jätteestä

• Monilokeroastia mahdollinen myös pienelle asunto-osakeyhtiölle 

Ohjaava taksa käyttöön 2022 

• Biojätteen ja pakkausjätteiden alennetut (jopa alikatteiset) 
tyhjennysmaksut

• Kompensaatio sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen kautta 

Muu taksaohjaus: 

• Peruutusmatkat

• Astiasiirrot

• Jätehuoltomääräysten vastainen astia

• Lisämaksu: ei yleisavainta (ei käytetä, olemassa)

• Lisämaksuja ei  veloiteta bio- ja pakkausjätteiden tyhjennysten 
osalta  

Jäteastiat yhtiön astioita (pitkällä siirtymäajalla - suunnitteilla)



Miten onnistutaan?

Bonusjärjestelmä ja virheet 

• Bonusjärjestelmä ohjaa urakoitsijan 
suoritusta: bonusvaikutus - 15 %.... + 
10 % 

• Virheitä/1000 tyhjennystä: 

• Vuosi 2017: 0,4 virhettä/ 1000 tyhjennystä

• Vuosi 2018: 0,7 virhettä/ 1000 tyhjennystä 

• Vuosi 2019: 0,5 virhettä/ 1000 tyhjennystä

• Vuosi 2020: 0,35 virhettä/ 1000 tyhjennystä


