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1. Kierrätyksen nykytila
Osallistujat totesivat, että sesonkiaikana lomahuoneistojen jäteastioiden tyhjennysvälit ovat turhan pitkiä,
mikä aiheuttaa astioiden täyttymistä ja roskaantumista. Tällä hetkellä kaikki jätteet menevät yhteen astiaan
monissa kohteissa. Jätteiden lajittelun kannalta haasteena on, että lomahuoneistoissa ei välttämättä ole
tilaa lajitteluastioille keittiöissä, eikä varastoissa, eikä kohteenhoitajilla ole riittävää kalustoa lajiteltujen
jätteiden kuljettamiseen. Jätteiden kuljettaminen samalla kalustolla, jota käytetään esim. puhtaiden
liinavaatteiden kuljettamiseen, on haastavaa. Useat matkailijat eivät ole valmiita kuljettamaan lajiteltuja
jätteitä nykyisiin ekopisteisiin, ja lomahuoneistojen omistajat saattavat asua kaukana. Osasyynä Levin
keskustan roskaisuuteen sesonkiaikana on yleisten roska-astioiden liian vähäinen määrä. Roskaamista ei
valvota tarpeeksi. Lapeco siistii kerran viikossa Levin alueen kierrätyspisteet. Tällä hetkellä
matkailukeskuksen alueella eri toimijoilla ei ole yhtenäisiä käytäntöjä eikä tiedotusta. Myöskään yhteistä
kaikkien toimijoiden saatavilla olevaa rekisteriä jätehuollon asiakkaista ja rekisteröityneistä jätteiden
kuljettajista ei ole käytössä.
2. Kierrätyksen tulevaisuus
Osallistujat toivoivat keräyspisteverkoston laajentamista, esimerkiksi korttelikeräystyyppisesti tai
vaihtoehtoisesti monilokeroastioita ja -autoja. Keskusteluissa todettiin, että kaikki versiot jouduttaneen
ottamaan käyttöön, koska kohteita on hyvin erilaisia. Tärkeimmät lajiteltavat jakeet ovat pakkausjätteet
(kartonki, muovi, metalli) ja biojäte. Kohteenhoitajat ovat kiinnostuneita tarjoamaan palveluja, mutta eivät
silloin, jos rekisteröinnistä pitää maksaa. Levi Ski Resortin tekemiä kierrätyslogoja toivottiin otettavaksi
käyttöön koko Levin alueella. Keskusteluissa painotettiin, että taloyhtiöt voisi pakottaa kierrättämään, koska
matkailijoille on annettava mahdollisuus lajitella. Roskaamista vähentäisi, kun sesonkiaikoina olisi lisää
roska-astioita. Sesonkeihin voisi palkata erikseen siistijät Visit Levin ja kunnan kustantamana.
Siivoustempauksia tulee järjestää ennen vappua ja vapun jälkeen. On pohdittava
palkkiojärjestelmää/maksujen porrastamista/maksujen sitouttamista asiakashintaan.

3. Tiedottaminen
Lomahuoneistojen asiakkaat ovat tietoisia ja monet haluaisivat kierrättää myös lomaillessaan. Haasteeksi
koetaan kierrätyspisteiden sijainti ja vähäinen määrä. Useilla omistajilla on halua järjestää
kierrätysmahdollisuus ja asia onkin omistajien vastuulla. Lomahuoneistoa välitettäessä olisi hyvä tiedoissa
näkyä esimerkiksi symbolilla, että ao. lomahuoneistossa on mahdollista kierrättää ja lajitella, tämä voisi
lisätä huoneiston kiinnostavuutta joillekin matkailijoille. Varausvahvistuksessa tulee sama tieto olla alussa
ja näkyvästi. Tarvitaan yhteinen malli ja yhtenäiset ohjeet/tarrat/astiat, jotka ovat johdonmukaisesti esillä
koko ajan. Pohdittiin mahdollisuutta sille, että tähän järjestelmään mukaan lähtevät lomahuoneistot saavat
sertifikaatin tai muun vastaavan todennuksen siitä, että asia on hoidossa.
Visit Levi on toteuttamassa mobiilisovelluksen, josta heidän välityksessään olevien lomahuoneistojen
tiedot, myös kierrätysohjeet, löytyvät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Kaikki Visit
Levin kautta varaajat saavat linkin oman lomahuoneistonsa ohjeisiin. Linkin huoneistokohtaisiin ohjeisiin,
QR-koodin tai kierrätysohjeet voisi laittaa myös roska-, siivous- tai kuivauskaapin oveen tai muualle
helposti löydettävään paikkaan. Visit Levi tarjoaa kierrätysaineiston myös verkko-oppimisympäristössä. On
pohdittu mahdollista, mahdollisesti yhteistyössä Finnairin kanssa toteutettavaa tiedotevideota
kierrätyksestä Levillä. Kierrätysmahdollisuuksilla voi olla brändivaikutusta.
Levi Ski Resort on toteuttanut oman siivoustempauksen Levillä ja haastaa kaikki yritykset mukaan
ympäristötyöhön!
Kierrätyksestä tiedottaessa ja sitä toteutettaessa tarvitaan yhteinen, positiivinen asenne aiheeseen. Herkän
luonnon korostaminen on tiedotuksessa tärkeää. Tulevaisuudessa ei puhuta jätteistä, vaan materiaaleista
ja kiertotaloudesta!

Tilaisuudessa oli osallistujia 30 hlö + useita etäyhteydellä.
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