11.10.2019

IDEAKILPAILUN TULOKSIA
Eri tahoille suunnatut konkreettiset ideat jätteen määrän vähentämisestä Kittilässä
KUNTA
-

Mainokset vain sähköiseen muotoon, ei ylimääräistä paperia

-

Kouluruoan myyminen kotiin omilla astioilla iltapäivisin

-

Kokkikursseja asukkaille hävikkiruoan määrän vähentämiseksi

-

Ruoka-aputoiminta

-

Voinapit pois kouluista

-

Ei yksittäispakattuja välipaloja päiväkodeissa, esim. jogurtit isoista purkeista

-

Kestokassi kunnan logolla jokaiselle asukkaalle

-

Tiedotus, joka tähtää jätteiden määrän vähentämiseen

RAVINTOLAT
-

Kokkikursseja asiakkaille ja asukkaille heidän hävikkiruokansa määrän vähentämiseksi

-

Hävikkiruokasovellusten käyttöönotto = ruoan myyminen asiakkaille ennen kuin se päätyy hävikiksi

-

Hävikkiravintola

-

Ruoka-aputoiminta

-

Yhtenäiset kierrätettävät pantilliset astiat Levin ravintoloihin, jotka myyvät ruokaa mukaan

-

Matkailijoiden neuvontaa

-

Konkreettisia esimerkkejä paljonko jätettä, esim. ruokahävikkiä kertyy viikon loman aikana

KAUPAT
-

Mainokset vain sähköiseen muotoon, ei ylimääräistä paperia

-

Pieniä pakkauksia myynnissä matkailijoille, esim. pesuaineet

-

Kestävämpiä tuotteita myyntiin

-

Hävikkiruokasovellusten käyttöönotto = ruoan myyminen asiakkaille ennen kuin se päätyy hävikiksi

-

Ruoka-aputoiminta

-

Isoja pakkauksia kauppoihin myyntiin

-

Mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita kaupoissa

-

Pakkaamattomia tuotteita kaupoissa

-

Liha- ja kalatiskit kauppoihin

-

Myyntiä asiakkaan omiin astioihin

-

Ei yksittäispakattuja hedelmiä myynnissä

-

Komeita kestokasseja myyntiin matkamuistoiksi

-

Kestokassien ja kestohedelmäpussien käyttäminen muovikassien ja –pussien sijaan

11.10.2019

KIERRÄTYSKESKUS (Kunnan työpajat, yritykset, yhdistykset – ajatuksia toteutettavaksi monelle!)
-

Yhteiskäytön lisääminen ja mahdollistaminen

-

Levin alueen hävikkiruokakaappi
Kokkikursseja asiakkaille heidän hävikkiruokansa määrän vähentämiseksi

-

Ruoka-aputoiminta

-

Tavaroiden korjaaminen ja uusiokäyttö

-

Lakanat matonkuteiksi
Pyöräkorjaamo

-

Autopurkamo, jotta käyttökelpoiset osat saadaan talteen ja myyntiin ennen auton romuttamista

-

Rakennustarvikkeiden kierrätyskauppa

-

Puulavojen uudelleenkäyttö

-

Kerran kuussa sulanmaan aikaan kierrätyspäivä, jolloin tavaraa saa viedä oman tontin risteykseen
ja kuka vain tarvitseva saa ottaa selkeästi merkityt tavarat omakseen

-

Tiedotus, joka tähtää jätteiden määrän vähentämiseen, tempauksia ja neuvontapisteitä

ASUKKAAT JA MATKAILIJAT
-

Kulutuksen vähentäminen

-

Vain tarpeellisen ostaminen

-

Kestävämpien tuotteiden hankkiminen

-

Kouluruoan ostaminen kotiin omilla astioilla iltapäivisin

-

Kokkikursseille osallistuminen oman hävikkiruoan määrän vähentämiseksi

-

Hävikkiruokasovellusten käyttöönotto = ruoan ostaminen ennen kuin se päätyy kaupan tai
ravintolan hävikiksi

-

Ruoka-apu lähipiirissä tai ruoan tarjoaminen esim. facebook-ryhmässä

-

Tavaran kierrättäminen

-

Yhteiskäytön lisääminen ja mahdollistaminen esim. tuttavapiirissä

-

Lakanat matonkuteiksi

-

Pyörän ja muun tavaran korjaaminen ja korjauttaminen

-

Rakennustarvikkeiden kierrättäminen ja kierrätystavaroiden käyttäminen

-

Kerran kuussa sulanmaan aikaan kierrätyspäivä, jolloin tavaraa saa viedä oman tontin risteykseen
ja kuka vain tarvitseva saa ottaa selkeästi merkityt tavarat omakseen

-

Mahdollisimman vähän pakattujen tai pakkaamattomien tuotteiden ostaminen

-

Omien astioiden käyttäminen mahdollisuuksien mukaan ruoan ostamisessa, esim. oma kahvikuppi
mukana

-

Kestokassien käyttäminen ostoksilla

-

Osallistuminen tiedotustempauksiin

Ideat on kerätty syyskuussa 2019 avoimen ideakilpailun kautta.
Lisätietoja ja kilpailun järjestäjä:
Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanke
Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija, Kittilän kunta 040 682 1243 liisa.arpiainen@kittila.fi
www.kittila.fi/levin-matkailukeskuksen-ja-sen-vaikutusalueen-jatehuollon-kehittamissuunnitelman-laatiminen

