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• Piia Moilanen, toiminnanjohtaja

• Taloushallinnon tradenomi

• 44 v., kahden tyttären äiti

• Harrastukset
• crossfit, avantouinti ja telemark-laskettelua

Minä



Suomen 
Kiinteistöliitto

• Perustettu v. 1907 

• Kiinteistöliiton muodostavat 
23 alueyhdistystä ja Suomen 
Vuokranantajat ry.

• Jäseninä 

• 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu 
lähes kaksi miljoonaa ihmistä

• 20 000 yksityistä vuokranantajaa



Hyvä tietää

• Kiinteistöliitto edustaa taloyhtiöitä 
kaikkialla Suomessa

• Jätteiden kuljetukseen liittyen on 
kannattajia sekä kunnalliselle 
järjestelmälle että kiinteistön-
haltijan kilpailuttamalla 
järjestelmälle

• Minun kannat perustuvat omaan 
kokemukseeni erityisesti Itä-
Suomesta 



Perusfaktaa 
taloyhtiöistä



90 000 Asunto-osakeyhtiötä

5-9 huoneistoa
30 000 taloyhtiötä

1-4 
huoneistoa

22 000 
taloyhtiötä

10-19 
huoneistoa

18 000 
taloyhtiötä

20-29 
huoneistoa

9 000 taloyhtiötä

40 -
huoneistoa

6 000 
taloyhtiötä

30-39 
huoneistoa

4 500 
taloyhtiötä



Lakimuutosten 
vaikutus 
taloyhtiöiden 
jätehuoltoon



• Biojäte kaikille yli 10 000 as. taajamissa 

• Pakkausjätteet yli 5 huoneiston yhtiöihin

• Tekstiili vuonna 2023

HAASTE > ahtaat tilat

UHKA > kuljetusjärjestelmä

1. Lajittelumahdollisuudet 
kiinteistöllä lisääntyvät



• Kuntien ja tuottajien yhteistyö
• Alentanee pakkausjätteiden keräyskustannuksia 

• Kiinteistöltä kerättävät jätelajit lisääntyvät
• Paineita kustannusten nousuun

• Lajitteluun kannustava hinnoittelu
• Keskitetyt kuljetukset (erilliskerättävät jätteet) 

mahdollistavat erilaiset keräysmahdollisuudet

HAASTE > hinnoittelu epäonnistuu

UHKA > kuljetusjärjestelmä

2. Kustannusvaikutukset



• Palvelu kaikille samoilla ehdoilla

• Palvelu on varmasti saatavilla

• Taksat ja maksut ovat julkisia/läpinäkyviä

• Uusia palveluita?

HAASTE > muutosvaihe

UHKA > maine/mielikuva kärsii
(yksi epäonnistuminen, vaikuttaa vuosikymmeniä)

3. Kunta järjestää erilliskerättävien 
jätteiden kuljetukset



• Ahtaat tilat
• kartoita KAIKKI toimialueellasi olevat taloyhtiöt, joihin muutos on 

tulossa
• Kartoita eri VAIHTOEHDOT muutoksen toteuttamiselle
• Selvitä, miten taloyhtiö voi saada POIKKEUKSEN 

lajitteluvelvoitteisiin (jätekatos/astiat ei sovi yhtiön tontille)

• Kokemusasiantuntijat mukaan kehittämiseen
• Aloita vuoropuhelu asukkaiden ja isännöitsijöiden kanssa 
• Kunta: Aloita markkinavuoropuhelu alueen kuljetusyrittäjien 

kanssa

• Aidosti kannustava hinnoittelu
• Mieti, minkälainen palveluiden hinnoittelu kannustaa lajitteluun?
• Tee palveluiden ostaminen ja lajittelun aloittaminen helpoksi

Palveluntarjoajan To do -lista



Kiitos!


