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Asuntoloiden jätekatoksiin kuulumattomat jätteet (elektroniikka, ongelmajäte kuten lasiputket,
huonekalut jne.) sekä niiden asianmukaiseen hävittämiseen ohjeistaminen
Perus kierrätysmahdollisuuksien järjestäminen kaikkiin Kuopaksen asuntokohteiden jätekatoksiin
(sekajäte-, pahvi-, pienmetalli-, lasi-, paperi- ja biojäteastiat)
o Kaikissa Kuopaksen asuntokohteiden jätekatoksissa ei ole kierrätysastiaa pienmetallille tai
lasille.
o Tilakysymykset jätekatoksissa: Katoksissa on liian vähän tilaa.
 Esimerkiksi jos katoksessa on kaksi astiaa saman tyyppiselle jätteelle, voisi toisesta
tehdä sopivan toisenlaiselle jätteelle.
 Pienemmät astiat jätteelle jota kertyy vähemmän.
Käyttökelpoisen tavaran kierrättäminen roskakatokseen tuomisen sijaan -> tiedote roskakatoksiin
tahoista, jotka ottavat käyttökelpoisia tavaroita vastaan
o eri tahojen kartoittaminen (esim. Kontti, Elävä kauppa)
o mahdollisimman selkeä ja tiivis ohje, kuten kyltti/tiedote
Jätelavan tuominen tiettynä ajankohtana (esim. toukokuussa) keskeiselle paikalle, vaikkapa jokaiselle
alueelle omansa
o helpompi lajitella ja hyödyntää
Asukkaiden keskinäinen tavaroiden vaihtaminen/lahjoittaminen/myyminen
o Esimerkiksi Tori.fi -palvelu ja asuntokohteiden ilmoitustaulujen hyödyntäminen
o Opiskelijoiden vaihtopörssi: missä määrin käytettäisiin käyttökelvottomien tavaroiden
loppusijoituspaikkana?
o Vastuuhenkilön nimeäminen toiminnan sujumisen takaamiseksi?
Asukkaiden tiedottaminen siitä, että kierrättämisen laiminlyöminen tuo lisäkustannuksia Kuopakselle
mikä puolestaan saattaa välillisesti esimerkiksi nostaa vuokrien määrää
o yleiset jätehuoltoon liittyvät hintatiedot näkyvillä esimerkiksi roskakatoksissa
Asukastoimikunta kokoaa tiedotettavia asioita roskakatoksiin jaettavien infolappujen sisällöstä
o infolappujen konkreettisen tuottamisen ja suunnittelun osittainen delegoiminen
Kuopakselle tai Jätekukolle
o Kuopaksen asukkaille koteihin jakamat tiedotteet esimerkiksi jätehuoltoon liittyen?
 sähköpostitiedotteet ja paperiset tiedotteet jätehuollosta
Infolappujen sisältö:
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o

yleistä tietoa kierrättämisestä

o

tietoa jätehuollon kustannuksista

o

tietoa paikosta jonne voi toimittaa käyttökelpoista tavaraa kuten vaatteita ja huonekaluja

o

tietoa siitä, minne roskakatoksiin kelpaamattomat jätteet voi toimittaa

Kosketuspinta ympäristöasioihin yleisemmin
o esimerkiksi huoneistokohtaiset (vähintään suuntaa antavat) tiedotteet sähkön- ja
vedenkulutuksesta
 säästövinkit ja kannustaminen veden ja sähkön säästämiseen
Jäteinfo ja sähkön- ja vedenkulutusinfo omina, erillisinä tiedotteinaan asukkaille
Muut konkreettiset keinot kierrätyksen helpottamiseksi
o esimerkiksi biopussien jakaminen talouksiin veloituksetta
 Kuopaksen ja Jätekukon yhteishanke?
o kierrätyksestä tärkeää tehdä asukkaille helppoa ja vaivatonta sekä edullista, mieluiten
ilmaista

Talousasiat
Kokoustarjoilut 9,61 €, tilitys Annille.

Muuta huomioitavaa
Mahdollisuuksien mukaan johonkin tulevista kokouksista kutsutaan mukaan myös Jätekukon edustaja
kuulemaan jätehuoltoon liittyvistä ehdotuksista.

Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta 19.8. klo 18:00, paikkana Kuopaksen toimisto.

Kuopio 24.7.2015
Riina Raatikainen, kokouksen sihteeri
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