Kuntien yhteinen jätestrategia vuoteen 2025

Visio 2025: “Tutkitusti parasta jätehuoltoa ympäristölle ja asukkaalle"
Alueella on laadukas jätehuoltojärjestelmä, joka palvelee joustavasti ja motivoi asukkaita.
Jätehuolto järjestetään ja sitä kehitetään avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken
etusijajärjestys huomioiden ja ympäristöhyödyt varmistaen.
Strategiajakson päätyttyä alueella on kestävä, ymmärrettävä, houkutteleva, ympäristöhyötyä
tuottava sekä dynaamisesti vaikutusarvioitu jätehuoltojärjestelmä. Toiminnalla vastataan
kierrätystavoitteisiin ja tuotetaan uutta tietoa kansalliselle ja EU-tasolle. Ympäristövaikutusten
kokonaisvaltainen arviointi kytkeytyy osaksi yhdyskuntajätteen hyödyntämistavoitteiden
saavuttamista.

Toimintaympäristön
muutostekijät

Jätehuollon järjestämisen ja
kehittämisen strategiset
periaatteet

Ympäristöhyödyt varmistaen
Tiukentuva lainsäädäntö
Muuttuneet
jätteenkäsittelymenetelmät

Palvelut järjestetään ja niitä kehitetään siten, että lainsäädännön
tiukentuviin kierrätysvaatimuksiin pystytään vastaamaan. Vaatimuksiin
vastataan nostamalla hyötyjätteiden talteenottoastetta, parantamalla
palveluja ja lisäämällä niiden käyttöastetta. Jätehuollon järjestämistä ja
kehittämistä koskevat päätökset tehdään aina ympäristövaikutukset
huomioiden ja -hyödyt varmistaen.

Jätehuoltoyhteistyön
alueellistuminen

Tavoitteet 2025:

·
·
·

·

Asukas osallistaen
Ympäristötietoisuuden
kasvu
Kuntalaisten kasvava
kiinnostus ja vaatimukset
jätehuoltoa kohtaan

Kaikille asukkaille turvataan asianmukaiset jätehuoltopalvelut.
Jätehuoltopalvelut vastaavat saavutettavuudeltaan, laadultaan ja
käytettävyydeltään asukkaiden odotuksia. Asukkaat ovat tietoisia
lajittelun merkityksestä, ympäristöhyödyistä ja toisaalta jätehuollon
rasitteesta sekä taloudellisista vaikutuksista.

·
·
·

Jätehuollon ympäristövaikutukset vähenevät.
Hyötyjätteiden talteenottoaste on noussut ja
niiden määrä sekajätteen joukossa on vähentynyt.
Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat osa toiminnan
suunnittelua.

Alueella on tarjolla monipuoliset ja joustavat
jätehuoltopalvelut, joihin asukkaalla on mahdollisuus
vaikuttaa.
Asukkaiden motivaatio ja tietoisuus jätteiden lajittelusta
sekä kierrätyksestä on lisääntynyt.
Tiedotus ja neuvonta tavoittaa asukkaat laajasti.
Alueelliset erot jätehuoltopalveluissa perustuvat entistä
voimakkaammin tutkittuun tietoon.

Kuntarakenteiden muutos
·

Kiertotalous

Yhteistyöllä eteenpäin

Ilmastonmuutos

Jätehuoltoyhteistyö on sujuvaa ja avointa jätehuollon toimijoiden ja
asukkaiden välillä. Jätehuollon toimijat ymmärtävät kuntien, jäteyhtiön
ja viranomaisten tehtävät ja vastuut ja niistä osataan viestiä selkeästi.
Päätöksiä tehdään tietopohjaisesti ja yhteistä ymmärrystä lisäten.

·
·

Kunnallisten jätehuollon toimijoiden tehtävät, roolit ja
vastuut ovat selkeät.
Kunnat osallistuvat aktiivisesti jätehuoltoa koskevaan
päätöksentekoon.
Alueellinen asiantuntemus jätehuollosta on vahvistunut ja
kaikilla osapuolilla on valmius tietopohjaiseen
päätöksentekoon.

Näihin panostamalla saavutamme tavoitteet
YMPÄRISTÖHYÖDYN VARMISTAMINEN
·
·
·
·
·
·

Jätteiden syntypaikkalajittelua tehostetaan testaamalla ja ottamalla käyttöön eri keinoja ja
kannustimia.
Jätetaksan kannustavuutta vahvistetaan bio- ja hyötyjätteiden keräyksen tehostamiseksi.
Jätehuoltomääräysten päivitystyö käynnistetään mm. jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden ja
minimityhjennysvälien tarkistamiseksi.
Jätteen käsittelyssä käytetään aina parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.
Erilaisten jätehuoltopalvelujen vaihtoehtojen tarkastelu toteutetaan elinkaaritarkasteluna,
jotta erilaisten ratkaisujen ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset pystytään arvioimaan.
Ympäristövaikutusten arvioimiseksi kehitetään jätehuoltoketjun toimijoiden välistä
raportointia.

ASUKKAAN OSALLISTAMINEN
·
·
·
·
·

Palveluverkoston riittävä kattavuus, saavutettavuus ja käytettävyys tutkitaan, ja asukas voi
valita hänelle sopivimman, parhaan mahdollisen jätehuoltopalvelun.
Kiinteistökohtaisten jätteenkeräysalueiden laajentamisen mahdollisuudet selvitetään kaikkien
jätelajien osalta.
Asukkaita motivoidaan tukemalla arjen lajittelukäytäntöjä (esim. biopussien jakaminen,
kimppakeräyksen tukeminen)
Asukkaille tuotetaan uutta aineistoa jätteiden lajittelun ympäristöhyödyistä ja -vaikutuksista
eri kanavien välityksellä.
Asukkaille tarjottavia sähköisiä asiointipalveluita parannetaan.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
·
·
·
·

Yhteistä asiantuntemusta lisätään mm. säännöllisten yhteistyöpalaverien avulla.
Toimivasta yhteistyöstä ja sujuvasta päätöksenteosta huolehditaan mm. oikea-aikaisella ja
riittävällä viestinnällä.
Kunnille varataan vaikutusmahdollisuus asioiden valmisteluun.
Uutta aineistoa tuotetaan päättäjä- ja asukasviestintään jätehuollon ympäristövaikutuksista.

