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J ätekukko Oy tilaa tästä lähtien Kuopion 
kotitalouskiinteistöille ja julkisen hallin-
non kiinteistöille kaikki 140–660-litraiset 

jäteastiat keräyspaperiastioita lukuun ottamat-
ta. Astiat uusitaan vähitellen sitä mukaa, kun 
vanhojen astioiden kunto sitä edellyttää.

Jäteastioiden hankinta- ja ylläpitovastuun 
siirtäminen Jätekukolle merkattiin myös yhti-
ön tämän vuoden alusta voimaan astuneisiin 
Kuopion kaupungin jätehuoltomääräyksiin.

SEKa- Ja KarToNKIJÄTEaSTIaTKIN 
JÄTEyHTIÖN HaNKITTavIKSI

Käytännössä kaikki Kuopion noin viisi tuhatta 
biojäte-, lasi- ja metalliastiaa sekä kiinteistöillä 
että ekopisteillä ovat olleet Jätekukon ylläpito-
vastuulla jo useita vuosia. Nyt Jätekukko ottaa 
haltuunsa siis myös kerrostalo- ja omakoti-
kiinteistöjen seka- ja keräyskartonkiastioiden 
hankinnat ja toimitukset.

Kuopiossa kotitalouksilla ja julkisella hallin-
nolla on yhteensä noin 12 000 jäteastiaa.

”Aikaisemmin omakotiasukas on käynyt itse 
ostamassa rautakaupasta jäteastiansa. Nyt asu-
kas voi kertoa meille, haluaako 140-litraisen vai 
suuremman, ja me toimitamme astian pihaan 
asti. Emme peri siitä mitään maksua, vaan se 
sisältyy tyhjennysmaksuun”, Jätekukon toimi-
tusjohtaja Arto Ryhänen selvittää.

paLJoN                                     
poSITIIvISTa

Jätekukon henkilöstö uskoo, että uudistuksella 
on paljon myönteisiä vaikutuksia. Kuljettajien 
työturvallisuus paranee, kun rikkinäiset ja vaa-
ralliset jäteastiat saadaan vaihdettua jätehuol-

Jäteastioiden hankinta 
siirtyi asukkailta Jätekukolle

Kuopiossa on otettu vuoden vaihteessa käyttöön ainut-
laatuinen käytäntö: Kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko oy 
hoitaa kaupungissa tästedes keskitetysti lähes kaikkien jäte-
astioiden hankinnan asukkaiden ja kiinteistöyhtiöiden puolesta.

tomääräyksien mukaisiin, yhtenäisiin astioihin.
Reklamaatiot vähenevät, eikä aikaa mene 

riitelyyn siitä, onko jäteastia rikkoutunut van-
huuttaan vai kuljettajan toiminnan seuraukse-
na. Astioiden tyhjennys nopeutuu, kun kaikki 
astiat sopivat hyvin yhteen modernin kuljetus-
kaluston ja sen tyhjennysmekanismien kanssa.

Taloyhtiöt säästävät kustannuksissa, kun 
kiinteistökohtaisten astioiden hankinta jää 
kokonaan pois. Uusien astioiden hankintakus-
tannukset sisältyvät tyhjennysmaksuihin, joita 
Jätekukko ei tälle vuodelle nostanut lainkaan.

HuoNoKuNToISIa aSTIoITa 
TuHaTKuNTa 

Vähitellen myös kaupunkikuva yhtenäistyy, 
kun jäteastiat ovat kaikkialla samantyylisiä.

”Jotta Jätekukko voi tarjota asukkaille fiksun 
ja jouhevan jätehuollon, sen pitää lähteä asti-
oista”, Ryhänen perustelee.

Astiat uusitaan vähitellen niiden kunnon 
mukaan. Kuopiossa on nyt lähes tuhat jäteas-

tiaa, jotka kuntonsa puolesta edellyttävät uu-
simista. Nämä on uusittava, jotta ne vastaavat 
toimivan jätekuljetuksen, työturvallisuuden ja 
kunnallisten jätehuoltomääräysten vaatimuk-
sia.

Asukkaat ovat olleet hitaita uudistamaan 
huonokuntoisia keräysvälineitä asianmukaisik-
si, vaikka Jätekukko on heitä siihen patistanut 
jo useita vuosia neuvonnalla ja jätemaksuilla.

Jätekukon tiedottaja Virve Hartikaisen mu-
kaan kentällä on yhä edelleen pyörättömiä, 
kuormaukseen soveltumattomia ja jopa rikko-
naisia astioita. Myös säkkitelineitä on käytössä, 
vaikka ne on kielletty jätehuoltomääräyksissä.

Jatkossa astioita vaihdetaan sitä mukaa, kun 
ne rikkoutuvat tai kun kiinteistön astiakapasi-
teettia on tarvetta muuttaa.

Jätekukon kuljetuksissa on käytössä sähköi-
nen, reaaliaikainen Ecomond Oy:n kehittämä 
ajo-ohjausjärjestelmä.

”Kun kuljettaja huomaa, että astia on rikki, 
hän merkitsee astian tarranauhalla. Siinä lu-
kee, että jäteastia tullaan vaihtamaan. Kuljettaja 

Jätekukko oy 

Jäteastioiden uusiminen parantaa myös jätteenkuljettajien työturvallisuutta.

pyörätön jäteastia odottamassa vaihtoa.

Jätekukko oy 
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lähettää tiedon vaihtotarpeesta heti meille tie-
tojärjestelmään. Me toimitamme tilalle uuden 
astian viimeistään kahdessa viikossa”, Ryhänen 
kertoo.

Asukkaat voivat tilata uuden astian myös 
suoraan Jätekukon asiakaspalvelusta.

EI ENÄÄ roudauSTa         
rauTaKaupoISTa

Asukkaat pitävät muutosta hyvänä ideana. 
Mauri Sulku Kuopion Omakotiyhdistyksestä 
kiittelee uudistusta asukkaan kannalta helpoksi 
ja uskoo sen osoittavan Jätekukon palveluha-
lukkuutta.

”Tuollainen suuri jäteastia ei helposti kulje 
rautakaupasta pihaan henkilöauton peräkon-
tissa. Ei tarvitse vaivautua, kun Jätekukko toi-
mittaa astian luontevasti pihaan”, Sulku kom-
mentoi.

”Kun Jätekukko kilpailuttaa astiahankinnat, 
tulee samalla valvonta ja tasapuolisuus. Kaikki 
astiat ovat sitten jämäköitä, kannellisia ja hyviä. 
Aiemmin huonokuntoiset astiat ovat varmasti 
hidastaneet tyhjennyksiä”, hän jatkaa.

Jäteastiakaupoissa liikkuu miljoonia euroja
l Jäteastioiden toimittamisessa on hyvät bisnesmahdollisuudet, sillä astioita uusitaan yhä 
enemmän jätehuollon kehittyessä ja lajittelumääräysten tiukentuessa.

Pelkästään pääkaupunkiseudulla tullaan muutaman seuraavan vuoden aikana ra-
kentamaan noin 70 aluekeräyspistettä, joille jokaiselle hankitaan kuudesta seitsemään 
jäteastiaa. Yhden keräyspisteen pystyttämiseen on HSY Jätehuollossa budjetoitu noin 
25 000 euroa.

”Pelkkiin astioihin menee pari miljoonaa euroa. Päälle tulee vielä valvonnasta ja lupien 
hakemisesta ynnä muusta aiheutuvia kuluja”, HSY Jätehuollon käyttöpäällikkö Marjut 
Mäntynen sanoo.

Osa pääkaupunkiseudun aluekeräyspisteiden astioiden hankintasopimuksista on jo 
tehty, muttei vielä kaikkia.

HSY Jätehuolto hankkii keskitetysti myös kerrostalokiinteistöjen biojäteastiat. Joka vuosi 
pääkaupunkiseudulla uusitaan tuhannesta kahteen tuhatta rikkinäistä biojäteastiaa, joihin 
HSY Jätehuolto käyttää noin 50 000 euroa. Kiinteistöjen sekajäteastiat HSY Jätehuolto 
vuokraa kuljetusyritysten kautta.

Lapin jätehuollon kuntayhtymä Lapeco aikoo rakentaa lähivuosina lisää aluekeräys-
pisteitä. Vuodessa rakennetaan kymmenkunta uutta ekopistettä, joille jokaiselle tulee 
vähintään kolme jäteastiaa. Toimitusjohtaja Osmo Aikio kertoo, että ekopisteisiin asen-
netaan syväkeräyssäiliöitä.

pyörätön, vaihdettava jäteastia on merkitty ”Tämä jäteastia vaihdetaan” -tarralla. 
uutta jäteastiaa tuomassa Jätekukon jäteasemanhoitaja Toivo Kettunen.

Jäteauton kuljettaja ari-petteri Kuivalainen 
lähettää tiedon astian vaihtotarpeesta 
tietojärjestelmään.

Jätekukko oy 

Jätekukko oy 

puoLEN mILJooNaN                         
EuroN uraKKa

Jätekukko kilpailuttaa paraikaa jäteastiahan-
kintaa. Tarkoituksena on kilpailuttaa kerralla 
Jätekukon koko Kuopion jäteastiakannan han-
kinta. Urakkakausi on viisi vuotta ja kauppaan 
tulee sisältymään arviolta noin tuhat astiaa 
vuosittain. Samalla kilpailutetaan myös eko- 
ja aluekeräyspisteiden astiahankinnat. Kaupan 
kokonaissumma lähentelee Arto Ryhäsen mu-
kaan puolta miljoonaa euroa.

”Joku tai jotkut astiavalmistajat tai -toimit-
tajat saavat kohtuullisen ison kertakaupan”, 
Ryhänen kuvailee.

Jätekukko hakee suurilla hankintavolyymeil-
la ja toimituslogistiikan optimoinnilla kustan-
nussäästöjä, jotka siirtyvät suoraan asiakkaille. 

Yhtiö uskoo, että keskitetysti järjestetty astioi-
den hankinta ja ylläpito vaikuttaa kuljetusurak-
katarjoustenkin hintoihin alentavasti.

KoHTa                                         
KaIKKIaLLa?

Tarjouskilpailu kiinnostaa suomalaisia jäteas-
tiatoimittajia. Cama-Team Oy:n toimitusjoh-
taja Pauli Hakuli toteaa, että entistä isompien 
yksikkömäärien kilpailutus on ajan henki.

”Varmasti näin suurella hankintamäärällä on 
etu astiahintaan nähden”, Hakuli sanoo.

Tarjouskilpailun voittaja ratkeaa maaliskuun 
aikana.

Arto Ryhäsen mukaan kokemukset Kuopios-
ta vaikuttavat siihen, laajennetaanko käytäntö 
koskemaan myös muita 18 kuntaa Jätekukon 
alueella. Jätekukon omistajakunnissa asuu yh-
teensä noin 210 000 asukasta.

ElIna SaaRInEn




