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VISIO 2025:
Ympäristölle 
ja asukkaalle 

parasta 
jätehuoltoa

KUNTIEN YHTEINEN JÄTESTRATEGIA

Ympäristöhyödyt 
varmistaen 

• Kiertotalouden  

mahdollistaminen

• Ympäristövaikutusten  

tutkiminen

• Puhdas ja turvallinen  

asuinympäristö

Asukas huomioiden

• Asiakaslähtöiset palvelut 

• Monipuolinen viestintä

• Tyytyväiset asukkaat

Yhteistyöllä onnistuen

• Avoimuus 

• Selkeät roolit ja vastuut

• Vahva alueellinen  

asiantuntemus



Ympäristöhyödyt varmistaen
• Kunnat toimivat esimerkkeinä kiertotalou-

den edistämisessä.
• Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat osa 

toiminnan suunnittelua.
• Jätehuollon ilmastovaikutukset vähenevät.
• Bio- ja hyötyjätteiden keräysaste nousee ja
• niiden määrä sekajätteen joukossa vähe-

nee nykyisestä.
• Hyötyjätteet ohjautuvat nykyistä  

tehokkaammin kierrätykseen.
• Jätteiden käsittely ei aiheuta ympäristö- 

haittaa.

Asukasta huomioiden
• Alueella on tarjolla monipuoliset ja jousta-

vat jätehuoltopalvelut.
• Asukkaat ymmärtävät jätteen määrän 

vähentämisen tärkeyden.
• Asukkaiden motivaatio lajitteluun ja kierrä-

tykseen on lisääntynyt.
• Tiedotus ja neuvonta tavoittaa asukkaat 

laajasti.
• Perusteet jätehuoltopalveluiden alueellisis-

ta eroista viestitään asukkaille.
• Jätteiden keräyspaikat ovat siistejä ja hel-

posti saavutettavia.

TAVOITTEET 2025 NÄIHIN PANOSTAMME

• Jätehuoltopalvelujen vaihtoehtojen tarkastelu 

toteutetaan elinkaaritarkasteluna. 

• Jätetaksan kannustavuutta vahvistetaan.

• Jätehuoltomääräykset päivitetään jätteiden 

lajittelun tehostamiseksi.

• Uusia keinoja jätehuollon logistiikan ympäris-

tövaikutusten vähentämiseksi selvitetään ja 

otetaan käyttöön.

• Jätteen käsittelyssä käytetään parasta saata-

villa olevaa tekniikkaa.

• Ruokahävikin vähentämisen pilottihankkeita 

laajennetaan. 

• Jätehuollon palvelutaso määritellään ja sen 

toteutumista arvioidaan.

• Jätehuollon liittymisvelvollisuutta seurataan 

ja liittymättömät kiinteistöt ohjataan jäte-

huollon piiriin.

• Arjen lajittelukäytäntöjä tuetaan. 

• Uuden aineistoa tuotetaan jätteen synnyn 

ehkäisystä, lajittelusta ja kierrätyksestä eri 

kanavien välityksellä.

• Sähköisiä palveluita parannetaan.

Yhteistyöllä onnistuen
• 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.

• Säännölliset yhteistyöpalaverit jätehuollon 

toimijoiden kesken.

• Kunnille vaikutusmahdollisuus asioiden 

valmisteluun ja riittävä aika lausuntojen 

jättämiselle.

• Yleisötilaisuudet merkittävissä jätehuoltoa 

koskevissa päätöksissä.

• Säännöllinen viestintä jätehuollon tilasta ja 

mittareista.

• Yhteistyö kaavoituksen ja rakennusvalvon-

nan kanssa toimivan jätehuollon järjestämi-

seksi.


