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IDEAKILPAILUN TULOKSIA
JÄTTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISESTÄ KITTILÄSSÄ
Suurkiitos kaikille ideoitaan ja ajatuksiaan jättäneille ideakilpailuun osallistuneille! Vastauksia tuli syyskuun
aikana yhteensä 28 kpl. Käytämme näitä ideoita ja ajatuksia Levin alueen jätehuollon
kehittämissuunnitelmassa, joka ilmestyy loppuvuodesta 2019.
Jätteiden määrän vähentämisen keinoja on kilpailun vastausten mukaan:
- Kulutuksen vähentäminen
o pieniä pakkauksia myyntiin matkailijoille, esim. pesuaineet
o ostetaan vain tarpeellinen
o mainokset vain sähköiseen muotoon, ei ylimääräistä paperia
o kestävämpiä tuotteita myyntiin
o yhteiskäytön lisääminen ja mahdollistaminen
- Ruokahävikin vähentäminen
o Levin alueen hävikkiruokakaappi
o kokkikursseja ruokahävikin määrän vähentämiseksi
o kouluruoan myyminen kotiin omilla astioilla iltapäivisin
o hävikkiruokasovellusten käyttöönotto ravintoloissa ja kaupoissa = ruoan myyminen
asiakkaille ennen kuin se päätyy hävikiksi
o hävikkiravintola
o ruoka-aputoiminta
- Tavaroiden korjaaminen ja uusiokäyttö
o lakanat matonkuteiksi
o pyöräkorjaamo
o vanhanajan kierrätyskeskus toteuttamaan näitä
o autopurkamo, jotta käyttökelpoiset osat saadaan talteen ja myyntiin ennen auton
romuttamista
o rakennustarvikkeiden kierrätyskauppa
o kerran kuussa sulanmaan aikaan kierrätyspäivä, jolloin tavaraa saa viedä oman pihan
risteykseen ja kuka vain tarvitseva saa ottaa selkeästi merkityt tavarat omakseen
o puulavojen uudelleenkäyttö
- Pakkausmateriaalien vähentäminen
o isoja pakkauksia kauppoihin myyntiin
o mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita kaupoissa
o pakkaamattomia tuotteita kaupoissa
o ei yksittäispakattuja hedelmiä kaupoissa
o liha- ja kalatiskit kauppoihin
o myyntiä asiakkaan omiin astioihin
o voinapit pois kouluista
o ei yksittäispakattuja välipaloja päiväkodeissa, esim. jogurtit isoista purkeista
o kierrätettävät pantilliset astiat Levin ravintoloihin, jotka myyvät ruokaa mukaan
- Kestokassien ja kestohedelmäpussien käyttäminen muovikassien ja –pussien sijaan
o kestokassi kunnan logolla jokaiselle asukkaalle
o komeita kestokasseja myyntiin matkamuistoiksi
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Tiedotus, joka tähtää jätteiden määrän vähentämiseen
o asennekasvatus, vähemmän on enemmän
o luentoja luonnontilasta, muovin haitoista, miten jokainen pystyy vaikuttamaan yms.
o matkailijoiden neuvontaa
o konkreettisia esimerkkejä, paljonko jätettä kertyy esim. viikon loman aikana
o facebook-ryhmä, jossa jaetaan tietoa ja neuvoja
o ohjeet, miten toimitaan luonnossa roskien suhteen
o iloisia kylttejä
o video, jossa havainnollistetaan syntyvän jätteen määrää ja jätteiden kuljetusta
o tempauksia ja neuvontapisteitä

Jätemäärän vähentäminen ehkäisemällä jätteiden syntymistä on laaja ja monimuotoinen asia, joka koostuu
monista toimenpiteistä, kuten ideakilpailun vastauksistakin näkyy. Riittävien tulosten aikaansaamiseksi
tarvitsemme mukaan monia erilaisia ratkaisuja ja tekijöitä.
Muistutamme myös, että jätteiden lajittelu ei ole jätteiden määrän vähentämistä! Lajitellessa jätteet laitetaan
eri astioihin, joista jätteet päätyvät joko uusioraaka-aineeksi tai energiaksi. Seka- ja polttokelpoisen jätteen
määrä vähenee lajittelemalla jätteitä muihin jätejakeisiin. Se on tärkeää ja jätelainsäädännön mukaista.
Kokonaisjätemäärää katsottaessa lajittelu ei kuitenkaan pienennä jätekuormaa. Siksi jätteen määrän
vähentämisestä puhuttaessa on katsottava tilannetta, ennen kuin jätettä on olemassa.
Jos vaihdamme muovikassin paperikassiin, tuleva jäte on ehkä paremmin hyödynnettävissä ja aiheuttaa
mahdollisesti vähemmän ympäristövaikutuksia. Paperikassi kuitenkin hajoaa käytössä yhtä nopeasti kuin
muovikassi ja on pian joka tapauksessa jätettä. Jos vaihdamme muovikassin esimerkiksi kankaiseen
kassiin, jätettä syntyy vasta vuosien päästä, kun kangaskassi on kulunut puhki kauttaaltaan, eikä sitä pysty
enää paikkaamaan. Eikä siitä vielä silloinkaan synny jätettä, jos leikkaamme sen matonkuteeksi. Se on
jätteen määrän vähentämistä!
Toivomme jokaisen niin asukkaan, matkailijan, yrittäjän kuin työntekijänkin ajattelevan ennakoivasti ennen
kuin jätettä on syntynyt, ja sitä kautta kaikki yhdessä saamme Kittilän jätemäärän vähenemään
merkittävästi!

Kilpailuideoiden palkitsemisessa painotimme ideoiden konkreettisuutta, luovuutta ja
toteuttamiskelpoisuutta. Parhaiden kilpailuehdotusten tasaisuudesta johtuen palkinnot arvottiin. Onnittelut
voittajille ja kiitos hyvistä ideoista!
Voittajat: Nimim. O. Orava, Selma Hujanen, Erja Yrjönen, Maria Gullsten, Kittilän yläkoulun oppilaskunnan
hallitus, Pyry Wäli ja Reetta Peuraniemi.
Palkinnot: Halipuun kahden hengen lumettoman ajan riippumattoilu & kahviohjelma HaliPuu-metsässä,
Kittilän kunnan työpajan nikkaroima linnunpönttö, Kittilä-mukillinen maailman parasta kraanavettä,
kierrätysmateriaalista valmistettu Kittilä-kassillinen kirjaston poistokirjoja ja kotimaisia omenoita, roskaton
ruokapöytä Kittilä-rätin avulla...

Järjestäjä ja lisätietoja:
Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanke
Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija, Kittilän kunta 040 682 1243 liisa.arpiainen@kittila.fi
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