
KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Jätteet ja kierrätys johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Ympäristövastuullisuus   ■■
on osa yhtiön arvoja, 

visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
jätehuoltoon liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset ja määräykset, 

jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhtiössä on kartoitettu   ■■
jätehuollon kustannusten 

ja ympäristövaikutusten 

kannalta keskeiset tekijät.

4. Asukkaiden tuottamia   ■■
jätemääriä seurataan sovittujen 

mittareiden avulla – osana 

vuosittaista toimintasuunnitelmaa.

5. Jätehuollon tavoitteille on   ■■
vastuutahot. Taloussuunnitelmassa 

on varattu resursseja jätteen 

synt yä ehkäisevään ja jätehuoltoa 

tehostavaan työhön.

6. Jätemäärille ja jaeosuuksille   ■■
on asetettu tavoitearvoja. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi 

on määritelty toimenpiteitä. 

7. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty koulutusta asumisen 

jätehuoltokysymyksistä. 

Tavarat – yhteiskäyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys 

8. Asukkaita rohkaistaan   ■■
hankkimaan tavaroita koko 

talon yhteiseen käyttöön.

9. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
lähialueen järjestöistä tai 

organisaatioista, jotka ottavat 

vastaan käyttökelpoista tavaraa 

(esim. Kierrätyskeskus, FIDA, UFF).

10. Asukkaiden kanssa on kes-  ■■
kusteltu tarpeettoman tavaran kier-

rätyspalvelun perustamisesta (esim. 

kierrätyshuone, vaihtopalsta ver-

 kossa, ilmoitustaulu, pihakirppis).
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Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki

TARKISTUSLISTATARKISTUSLISTA



KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

11. Asukkaiden kanssa on   ■■
yhdessä suunniteltu ja kartoitettu 

mahdollisuuksia järjestää jokin 

edellä mainittu toteutus.

   

12. Kierrätyshuoneilla on   ■■
vastuuhenkilö, joka huolehtii 

tilan kunnosta ja siisteydestä.

13. Huolehditaan keskitysti   ■■
sellaisten tavaroiden hävittämisestä, 

joita ei haeta kierrätyshuoneista.

Asukkaiden tuottamat jätteet

14. Asukkailta on kysytty   ■■
mielipidettä kierrätyksestä 

ja lajittelun toimivuudesta. 

Palautteen perusteella on ryhdytty 

tarvittaessa toimenpiteisiin.

15. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
siitä, miten kotona voi vähentää 

jätteen syntymistä (esim. HSY: 

Kohtuullisen kuluttajan vinkkilista).

16. Asukkaille jaetaan   ■■
tietoa jätehuollon vaikutuksista 

asumiskustannuksiin.

17. Asukkaille jaetaan tietoa   ■■
jätteiden lajittelumahdollisuuksista 

kiinteistössä ja lähialueella 

(esim. asumisopas, 

asukaskokoukset, nettisivut, 

rappukäytävätiedotteet, luukutus).

18. Lajittelukäytäntöjen   ■■
muutoksista tiedotetaan 

aina selkeästi.

19. Asunnoissa on riittävä   ■■
määrä keräysastioita eri jätejakeille 

– suhteutettuna kiinteistöön ja 

alueelta kerättäviin jakeisiin (esim. 

jätevaunu, jossa 4 eri säiliötä).

20. Asukkaita on kannustettu   ■■
erilaisin kampanjoin lajitteluun 

ja jätteen vähentämiseen 

(esim. on jaettu biojätepusseja 

kampanjaluonteisesti).
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21. Asukkaille on annettu   ■■
mahdollisuus kompostoida itse 

tuottamansa puutarha- tai biojäte.

22. Asukkaille on   ■■
kerrottu mahdollisista 

paikallisen jätehuoltoyrityksen 

järjestämistä koulutuksista.

Asuinkiinteistöjen jätetilat

23. Asukkailta on kysytty   ■■
mielipidettä jätehuoneen 

toimivuudesta ja siisteydestä. 

Palautteen perusteella on ryhdytty 

tarvittaessa toimenpiteisiin.

24. Jätetilat vastaavat   ■■
tilavaatimuksiltaan uusia 

jätehuoltomääräyksiä.

25. Jäteastioiden lukumäärä,   ■■
koko ja tyhjennysväli on optimoitu 

jatkuvan seurannan avulla.

26. Jätetilat pidetään   ■■
siisteinä ja sinne kuulumattomat 

jätteet pyritään poistamaan 

välittömästi (esim. huonekalut).

27. Jätetila on lukittu.  ■■

28. Jätetiloissa on selkeät   ■■
lajittelu- ja täyttöohjeet (mm. 

pahvin ja kartongin litistäminen).

29. Jäteastioihin on selvästi   ■■
merkitty, mille jätejakeelle 

ne on tarkoitettu.

30. Asukkaille tiedotetaan   ■■
siitä, mitä jätetilaan ei saa viedä ja 

mihin nämä jätteet voi toimittaa.

31. Asukkaille tiedotetaan   ■■
jätetilaan tuodun lisämaksujätteen 

tuottamista kustannuksista ja 

siitä, että asukkaat maksavat itse 

nämä kustannukset vuokrissaan.
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