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Jätehuollon ongelmia
o jätteiden kierrättämättä jättäminen: jätekatosten yhteyteen jätetään rikkinäisiä ja ehjiä
huonekaluja, roskiin menee käyttökelpoista tavaraa, kaikki eivät lajittele jätteitä tai
ongelmajätteitäkään (elektroniikkajäte, loisteputket ym.)  lisää kustannuksia
o peruskierrätysmahdollisuudet (sekajäte, bio, metalli, lasi, pahvi ja paperi) eivät toteudu
kaikissa taloyhtiöissä



Faktoja ja pohdintaa jätehuoltoon liittyen
o Kuopaksella asukkaita noin 4000, vaihtuvuus vuodessa noin 60 % - suurimmat
muuttoruuhkat joulu-tammikuussa (n. 350 opiskelijaa) ja touko-kesäkuussa (n. 450 op.)
 etenkin muuttojen yhteydessä paljon ylimääräistä tavaraa jätekatoksissa
 monet asunnoista soluasuntoja – onko yksinasujilla innokkuutta kierrättää
esimerkiksi biojätettä?
 onko kaikissa keittiöissä tilaa jäteastioille?
 biojätepusseja ei jaeta Kuopiossa kotitalouksille, sillä itse biojäteastiassa on pussi
(poikkeuksena biojätepussien jakamiskokeilu Särkiniemen kohteessa)
o Jätekukon hinnasto kotitalouksille koskee myös Kuopaksen asuntoja
 lasi- ja metallijätteen kierrätys on ilmaista
 yksityishenkilöiden viedessä tavaraa jäteasemalle ainoastaan sekajätteen ja
energiajätteen vastaanottamisesta peritään maksu
 Jätekukolla on myös Noutokukko-palvelu, joka hakee kotoa jätekeskukselle
menevät tuotteet, hinta alkaen 70 euroa
o Jätehuoltomääräys määrittelee pakon kierrättämiselle (riippuu kiinteistön koosta)
 tällä hetkellä kolme Kuopaksen kohdetta on ilman lasi- ja metallinkeräysastiaa,
kaksi ilman jompaakumpaa mutta asia mahdollisesti korjaantumassa pian
 tulevaisuudessa mahdollisesti muuttumassa kaikille pakolliseksi?
o jäteastioihin soveltumaton jäte (esim. huonekalut) ovat tällä hetkellä huoltohenkilöiden
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vastuulla: he kuljettavat ne erikseen jätekeskukselle, mistä koituu ylimääräisiä kustannuksia
aikaisemmin asukkaille jaettu muuton yhteydessä asukaskansio, josta löytynyt tietoa
asukkaan vastuulla olevista asioista ja siivousohjeita ym., nyt tämä tieto netissä
 soluasunnoista löytyy siivousohjeistus, ylimääräisiä lappuja halutaan kuitenkin
välttää asunnoissa
 huoltohenkilö käy tarkastamassa päivittäin jokaisen jätekatoksen



Parannusehdotuksia
o jokaiseen asuntoon yksinkertainen ja hauska muistutus kierrättämisestä
 esimerkiksi Jätekukon kierrätysinfomagneetti, mikäli jatkossa näitä on vielä
saatavilla, tai jokin vastaava
o tietoisku jätteiden kierrätyksestä jokaiselle asukkaalle joko paperisena tai sähköisenä
 konkreettisia lukuja kierrättämättä jättämisen kustannuksista
 tietoa SER-jätteen, ongelmajätteen ja käyttökelpoisen tavaran kierrättämisestä
 Jätekukon asiakaspalvelun numero, mikäli on kysyttävää kierrättämisestä
 lisätietoa myös www.kierrätys.info
o jätekatoksissa oltava selkeät ohjeet sekä suomeksi että englanniksi jätteiden
kierrättämisestä, myös ongelmajätteiden
o jätelava muuttohuippuihin (joulu-tammikuu, touko-kesäkuu) jokaiseen tai lähes jokaiseen
asuntokohteeseen
 jätelavalle saa laittaa kaiken muun jätteen paitsi sähköromun tai ongelmajätteen –
tästä tulee ylimääräisiä kuluja, joten mahdollisesti toinen keräysastia/lava viereen?
 lavoille selkeä ohjeistus lajitteluun
 Jätekukolla on jätelavapalvelu, jota voi hyödyntää mikäli lavoja vapaana
tarvittavana ajankohtana
o kierrätysinnon kasvattamiseen esimerkiksi kilpailu?
 Jätekukolla tietoa jäteastioiden tyhjennysväleistä, jota voi hyödyntää tuloksia
mitatessa
 tietoa myös siitä, jos astia on lähes täysi tai täysi, tai lähes tyhjä tai tyhjä



Toimenpiteet
o huoltohenkilö tarkistaa, että jokaisen astian päältä löytyy lajitteluohjetarra (suomeksi ja
englanniksi)
o jätelavakokeilu mahdollisesti jo joulukuussa Neulamäen Neula-kohteeseen, Tuula ja
Jätekukko sopivat asiasta
o jätekatoksiin mahdollisimman selkeä ja ajaton infolappu kierrättämisestä
 pohja Jätekukon materiaalista, kommentteja asukastoimikunnalta
o jokaiseen asuntoon selkeä kierrätysinfo jääkaappimagneetin tai vastaavan muodossa, Anja
selvittää
o kattava info asukkaille sekä kierrätyskelpoisen jätteen, ongelmajätteen että
käyttökelpoisten tavaroiden kierrättämisestä, asukastoimikunta hoitaa ja kysyy kommentit
Kuopakselta ja Jätekukolta
 infoa kustannuksista, kannustusta kierrättämiseen
 paikallisten kirpputorien yhteystietoja
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Talousasiat
Ei huomioitavaa.

Muuta huomioitavaa
Tutustumiskäynti peruskorjattuun Satamakatu 24 F -taloon maanantaina 21.9.2015 alkaen klo 16:30.

Seuraava kokous
Sovitaan maanantaina tutustumiskäynnin yhteydessä.

Kuopio 15.9.2015
Anni Ylönen, kokouksen sihteeri
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