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1 Johdanto 

Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta. Jätteen määrä vähenee nykyisestä ja 
uudelleenkäyttö ja kierrätys nousevat uudelle tasolle. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja 
kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla. Muun muassa näihin tavoitteisiin pyritään 
ympäristöministeriön laatimassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, jossa on asetettu jätehuollon 
tavoitetila vuoteen 2030.  Jätelainsäädännöstä tulevat valtakunnalliset kierrätystavoitteet ovat 
kunnianhimoiset. Yhdyskuntajätteen materiaalikierrätys tulisi nousta vähintään 60 prosenttiin 
vuonna 2030 ja 65 prosenttiin sitä seuraavan viiden vuoden kuluessa.  

Jotta valtakunnalliset ja lainsäädännön asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa paikallisesti, on 
tarpeen laatia ohjelma Jyvässeudun jätehuollon kehittämiselle. Ohjelman teossa tarvitaan kuntien 
yhteinen näkemys siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina.  

2 Jätehuollon rooli kiertotaloudessa 

Jätelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 
terveydelle ja ympäristölle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.  

Paikallisesti jätehuoltoa ohjataan toimialueen kuntien yhteisillä jätehuoltomääräyksillä. 
Jätehuoltomääräykset täydentävät ja tarkentavat lainsäädäntöä. Kunnallisten jätehuoltomääräysten 
tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuollon 
periaatteena toimii etusijajärjestys. 

Kuva 1 Jätehuollon etusijajärjestys 

 

Jätepoliittinen ohjelma ei koske pelkästään kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämistä, 
vaan myös muuta kunnan toimintaa, jossa kestävät valinnat ja resurssiviisaus tulee ottaa huomioon 
kiertotalouden saavuttamiseksi. Kuten kiertotalouden edistämisohjelmassa todetaan 
(Valtioneuvoston ehdotus, 2021), ei kiertotaloudessa ole kyse ainoastaan taloudesta ja teknisistä 
ratkaisuista. Siirtymä kiertotalouteen edellyttää kokonaisvaltaista muutosta sekä yhteiskunnan 
päätöksenteossa ja suunnittelussa että yritysten, kotitalouksien ja kuluttajien asenteissa ja 

Vähennä jätettä ja kulutusta

Käytä uudelleen

Kierrätä materiaalina

Hyödynnä energiana

Sijoita 
kaatopaikalle
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käyttäytymisessä. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, 
korjataan, päivitetään ja kierrätetään.  

Suomen kiertotalouden tiekartan mukaan kiertotaloudessa pyritään säilyttämään materiaalit ja 
niiden arvo kierrossa mahdollisimman pitkään. Jätteistä tehdään raaka-aineita ja materiaalia, 
tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja tuotannon ympäristövaikutukset minimoidaan.  

Jätehuolto on osa arjen kiertotaloutta. 

Kuva 2 Jätehuollon rooli kiertotaloudessa 

 

3 Jätehuollon vastuunjako 

Kunnalla on vastuu järjestää asumisessa ja kunnan omassa toiminnassa syntyvän jätteen jätehuolto. 
Lainsäädäntö ohjaa jätehuollon vastuun jakautumista lisäksi tuottajille (tuottajavastuu) ja jätteen 
haltijoille (elinkeinoelämän jätehuolto). 

Kunnallisen jätehuollon kustannukset katetaan jätemaksuilla, jotka vahvistetaan jätetaksassa. 
Tuottajavastuun piiriin kuuluvan tuotteen tuottaja eli yleensä tuotteen valmistaja tai maahantuoja 
vastaa kustannuksellaan käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollon järjestämisestä. 
Elinkeinotoiminnassa jätteen haltijat hankkivat jätehuoltopalvelun pääsääntöisesti markkinoilta. 
Kunnalla on toissijainen velvoite tarjota jätehuoltopalvelua myös elinkeinoelämälle, mikäli palvelua ei 
ole saatavissa markkinoilta ja jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään (ns. TSV-palvelu). 

kuva: KIVO ry 
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Kuva 3 Asumisen jätehuollon vastuunjako 

 

4 Jätehuollon toteuttaminen Jyvässeudulla 

4.1 Jätteen keräys ja kuljetus 

Jyvässeudulla on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli Mustankorkea Oy kilpailuttaa ja 
huolehtii jätteiden kuljetuksista asukkaiden puolesta (pois lukien saostus- ja umpisäilölietteet). 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteet noudetaan kiinteistön jäteastiasta. Kiinteistöt 
voivat hankkia myös yhteisen jäteastian eli perustaa kimpan. Jätehuolto perustuu asukkaiden 
tekemään syntypaikkalajitteluun. 

Seka- ja biojätteen kuljetus on järjestetty kaikille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille. Hyötyjätteiden, 
kuten kartongin, muovin, lasin ja metallin keräys on järjestetty vähintään viiden huoneiston 
kiinteistöille sekä kunnan omille kiinteistöille. Vapaaehtoisesti myös tätä pienemmät kiinteistöt 
voivat liittyä hyötyjätteiden keräykseen. Pienkiinteistöille hyötyjätteiden keräys on järjestetty Rinki-
ekopisteitä täydentävillä hyötykeräyspisteillä. 

Vaarallisia jätteitä kerätään alueellisissa vaarallisen jätteen keräyspisteissä, jotka toimivat 
vastaanottopaikan aukioloaikojen mukaisesti. Lääkejätteiden vastaanotto on järjestetty apteekeissa. 
Vaarallisia jätteitä kerätään myös kampanjaluontoisesti kerran vuodessa järjestettävässä kiertävässä 
keräyksessä. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräys on järjestetty niitä myyvissä toimipaikoissa sekä 
Mustankorkea Oy:n jätekeskuksessa ja Laukaan pienjäteasemalla. 
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Suurten jätteiden vastaanotto tapahtuu Mustankorkea Oy:n jätekeskuksessa sekä Laukaan 
pienjäteasemalla. Mustankorkea Oy tarjoaa myös suurten jätteiden noutopalvelua. Maksuton 
puutarhajätteiden vastaanotto on järjestetty kerran vuodessa ja maksullinen ympäri vuoden. 

Kuva 4 Jätehuolto perustuu asukkaiden tekemään syntypaikkalajitteluun 

 

4.2 Jätteen käsittely 

Jätehuolto perustuu asukkaiden tekemään syntypaikkalajitteluun. Asukkaat lajittelevat materiaalina 
hyödynnettävät jätteet sekä vaaralliset jätteet. Jäljelle jäävästä sekajätteestä tuotetaan lämpöä ja 
sähköä Tampereella sijaitsevassa Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksella. 

Erilliskerätty biojäte hyödynnetään Mustankorkea Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitoksella, jossa 
siitä tuotetaan biokaasua liikennepolttoaineeksi sekä multatuotteita viherrakentamiseen.  

Muut hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämän välivarastoinnin kautta käsiteltäväksi. Pahvi- ja 
kartonkipakkaukset toimitetaan hylsy- ja pakkauskartongin raaka-aineeksi kartonkitehtaille. 
Lasipakkauksista valmistetaan uusia lasipakkauksia Uusioaines Oy:ssä Forssassa. Muovipakkaukset 
käsitellään Fortum Oy:n muovijalostamossa Riihimäellä. Metallipakkaukset kerätään yhdessä 
pienmetallin kanssa ja ne kuljetetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. 

Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle turvallisesti käsiteltäväksi ja 
hävitettäväksi. Sähköromut kiertävät tuottajien järjestämän keräyksen kautta teollisuuden raaka-
aineeksi. Rakennus- ja purkujätteet hyödynnetään lajittelun jälkeen materiaalina ja energiana. Risut, 
oksat ja puutarhajätteet haketetaan Mustankorkea Oy:n kompostointilaitoksen tukiaineeksi. Betoni- 
ja tiilijätteet hyödynnetään kenttä- ja tierakenteissa. 
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Jyvässeudulla kerättiin vuonna 2020 kunnan vastuulle kuuluvia yhdyskuntajätteitä noin 48 800 tonnia 
eli noin 280 kg asukasta kohden. Materiaalina hyödynnettiin 46 prosenttia ja energiana 53 
prosenttia. 

 

4.3 Jäteneuvonta ja viestintä 

Mustankorkea Oy järjestää jätelain mukaista jäteneuvontaa ja valistusta kunnan vastuulle kuuluvan 
yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi 
toteuttamiseksi. Neuvontaa ja viestintää toteutetaan eri kohderyhmille erilaisissa kanavissa, kuten: 

• asiakaspalvelua sähköisesti, puhelimitse ja kasvokkain 
• viestintää lehdissä, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja uutiskirjeillä 
• neuvontatilaisuuksia eri kohderyhmille 
• eskarilaisille Älli&Into kierrokset jätteiden lajittelusta 
• Kulku-asiakaslehti jokaiseen kotitalouteen jaettuna 
• oppaita, jäteastiatarroja 

5 Jätepoliittisen ohjelman valmistelu 

Jätepoliittisen ohjelman laadinta on ollut Jyväskylän seudun jätelautakunnan valtuustokauden yksi 
keskeisimmistä tavoitteista. Loppuvuodesta 2020 jätelautakunta päätti käynnistää toimialueensa 
ensimmäisen jätepoliittisen ohjelman laadinnan, jolla vahvistetaan Jyväskylän, Laukaa, Muuramen ja 
Toivakan jätehuollon kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2030 saakka. 

Jätepoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien nimeämistä luottamushenkilöistä ja 
viranhaltijoista, sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Mustankorkea Oy:n edustajasta koostuvassa 
ohjausryhmässä, johon on kuulunut lisäksi viranhaltijoita Jyväskylän seudun jätelautakunnasta.  
Ohjausryhmä kokoontui työn aikana kolme kertaa ja sen puheenjohtajana on toiminut Jyväskylän 
kaupungin ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. 

46 %
53 %

1 %

Materiaalina Energiana Loppusijoitettu

Kuva 5 Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden hyötykäyttöaste vuonna 2020 
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Ohjausryhmän kokoonpano: 

Liisa Kuparinen, Jyväskylä, luottamushenkilö 
Matleena Käppi, Jyväskylä, luottamushenkilö 
Tarmo Pekonen, Laukaa, luottamushenkilö 
Matti Pannula, Laukaa, luottamushenkilö 
Arto Rajala, Muurame, luottamushenkilö 
Minna Häkkinen, Muurame, luottamushenkilö 
Jouko Sundvall, Toivakka, luottamushenkilö 
Sakari Ainali, Toivakka, luottamushenkilö 
Kari Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja 
Esko Martikainen, Mustankorkea Oy, toimitusjohtaja 
Päivi Pietarinen, Jyväskylä, ympäristöjohtaja 
Janne Laiho, Laukaa, tekninen johtaja 
Kari Saari, Muurame, ympäristöpäällikkö 
Helena Vuopionperä-Kovanen, Toivakka, kunnanjohtaja 
Jukka Paalanen, varajäsen, Toivakka, tekninen johtaja 
Kari Ström, Jyväskylän seudun jätelautakunta, palvelupäällikkö 
Sirpa Kovanen, Jyväskylän seudun jätelautakunta, jätehuoltosuunnittelija 
Johanna Ahonen, Jyväskylän seudun jätelautakunta, jätehuoltosuunnittelija 

Raportin laatimisesta on vastannut kuukausittain kokoontunut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet: 

Kari Ström, Jyväskylän seudun jätelautakunta 
Johanna Ahonen, Jyväskylän seudun jätelautakunta 
Sirpa Kovanen, Jyväskylän seudun jätelautakunta 
Esko Martikainen, Mustankorkea Oy 
Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki 

Jätepoliittista ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä kuntien, Mustankorkea Oy:n ja 
jätehuoltoviranomaisen kesken. Valmistelun aikana järjestettiin yhteistyössä Circwaste-hankkeen 
kanssa sidosryhmäwebinaari tavoitteiden hahmottamiseksi. Webinaariin osallistui 30 osaajaa eri 
sektoreilta. Kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla selvitettiin asukkaille merkityksellisiä valintoja 
jätteen synnyn ehkäisyssä, kierrätystavoitteiden saavuttamisessa sekä jätehuollon kehittämisessä. 
Kyselyyn saatiin 325 vastausta. Kyselyssä esiin nousseita ideoita ja ehdotuksia hyödynnetään 
jätepoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutuksessa. Jätepoliittisen ohjelman luonnostavoitteet 
olivat esillä myös Jyväskylän Lasten parlamentin suuristunnossa. 

Työn luonnosvaiheessa on käyty vuoropuhelua muun muassa Keski-Suomen liiton ja Suomen 
ympäristökeskuksen edustajien sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Jätepoliittisen 
ohjelman luonnosta esiteltiin keväällä 2021 kuntien hallituksissa, jolloin halukkailla oli mahdollisuus 
kommentoida jätepoliittisen ohjelman tavoiteluonnoksia. 

Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman. Jätepoliittinen ohjelma tukee kuntien omia 
kuntastrategioita sekä edesauttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tahtotilan saavuttamista. 
Ohjelma on voimassa vuoteen 2030 tai siihen asti, kunnes seuraava jätepoliittinen ohjelma 
hyväksytään. Asetetut tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon valtuustokausittain laadittavassa 
jätehuollon palvelutasossa. Palvelutasomäärittelyssä tavoitteille asetetaan käytännönläheisiä ja 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan jätepolitiisen ohjelman jalkautuminen käytäntöön. 
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6 Visio, tavoitteet ja toimenpiteet 

Jätepoliittisessa ohjelmassa asetettu rohkea visio Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030 kannustaa 
kuntia ja kuntalaisia pohtimaan kaikessa toiminnassa, miten jätettä syntyisi mahdollisimman vähän 
tai ei lainkaan. Jätteen käsittelystä mennään kohti kiertotaloutta. Tahtotilaan pyritään asetettujen 
tavoitteiden kautta vähentämällä jätettä, kierrättämällä enemmän – laajalla yhteistyöllä. Visiointi 
jätteettömyydestä tarkoittaa, että jäte muuttuu raaka-aineeksi, materiaaliksi ja energiaksi. 

 

 

  

Kuva 6 Visio 

Kuva 7 Jätepoliittisen ohjelman neljä tavoitetta. Viestintä ja markkinointi tukevat tavoitteiden 
saavuttamista. 
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Tavoite 1  Jätteen synnyn vähentäminen 

Jätteen määrän vähentäminen on jätelain mukainen ensisijainen tavoite kaikessa toiminnassa. Se 
tarkoittaa, että jätettä ei synny edes kierrätettäväksi. Edistetään yhteiskäyttöä. 

Indikaattori: Yhdyskuntajätteen määrä, kg/asukas 

Toimenpide Seuranta/ mittari Vastuu 
Kunnissa edistetään lainaus- ja 
kierrätystoimintaa 
vuokraamalla tiloja tai 
tarjoamalla lainattavia 
tavaroita  

Varattavat tilat 
Lainattavat tavarat kunnissa 
 

kunnat 

 
Kuntien hankinnoissa otetaan 
huomioon jätteen synnyn 
vähentäminen 

Ympäristökriteerejä sisältävien 
hankintojen määrä 

kunnat 

 
Kuntien toimipisteissä 
seurataan ruokahävikkiä ja 
vähennetään sitä 
 

Ruokahävikin määrä 
 
Ylijäämäruokaa myyvien 
toimipisteiden lukumäärä 

kunnat 

 
Perusopetukseen lisätään 
jäteneuvontaa 
 

Järjestettyjen neuvontakertojen 
määrä 
 
Osallistuneiden oppilaiden määrä 

Mustankorkea Oy 
jätehuoltoviranomainen 

kunnat 

 
Järjestetään kampanjoita ja 
kilpailuja jätteen määrän 
vähentämiseksi 

Kampanjoiden ja kilpailujen määrä Mustankorkea Oy 
jätehuoltoviranomainen 

 kunnat 
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Tavoite 2 Kierrätysasteen nostaminen 

Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite vuonna 2030 on 60 prosenttia ja sitä seuraavan 
viiden vuoden kuluttua 65 prosenttia. Vuonna 2020 Jyväskylän seudun kierrätysaste oli 46 prosenttia. 
Kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien toimijoiden panostusta ja lajitteluinnokkuuden 
lisääntymistä.  
Indikaattori: Kierrätysaste, % 

Toimenpide Seuranta/ mittari Vastuu 

Nostetaan biojätteen 
lajitteluaktiivisuutta 

Biojätteen määrä sekajätteessä Mustankorkea Oy 
jätehuoltoviranomainen 

 
Vahvistetaan jätetaksan ja 
jätehuoltomääräysten 
kannustavuutta hyötyjätteiden 
lajittelun tehostamiseksi 

Jätetaksa 
Jätehuoltomääräykset 

jätehuoltoviranomainen 

 
Tehostetaan sekajätteen 
sisältämien hyötyjätteiden 
talteenottoa 
syntypaikkalajittelulla 

Sekajätteen koostumustutkimus Mustankorkea Oy 

 
Tehdään selvitys 
tekstiilijätteen keräyksen 
aloittamisesta  

Selvitys ja sen mukaiset 
toimenpiteet 

Mustankorkea Oy 
jätehuoltoviranomainen 

 
Tehostetaan muovijätteen 
erilliskeräystä 

Erilliskerätyn muovijätteen määrä 
Erilliskeräyksessä mukana olevien 
kiinteistöjen määrä 

Mustankorkea Oy 
jätehuoltoviranomainen 
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Tavoite 3 Asukaslähtöiset palvelut 

Jätehuolto on helppoa ja vaivatonta asukkaille. Asukkaat kokevat lajittelun merkitykselliseksi.  
Palvelut ovat kattavia ja helposti saavutettavissa. Asiakastyytyväisyys on korkea. 

Indikaattori: Asiakastyytyväisyys 

Toimenpide Seuranta/ mittari Vastuu 
Määritellään jätehuollon 
palvelutaso kerran 
valtuustokaudessa 

Palvelutason toteutuminen jätehuoltoviranomainen 
Mustankorkea Oy 

kunnat 

 
Kehitetään hyötyjätteiden 
keräystä 

Selvitys hyötykeräyspisteverkostosta 
ja sen mukaiset toimenpiteet  

Mustankorkea Oy 

 
Kehitetään sähköisiä 
palvelukanavia, joista asiakas 
voi helposti tarkastaa ja 
muuttaa omia tietojaan 

Sähköisen palvelun käyttäjämäärä 
Mobiilisovelluksen latausmäärä  
 

Mustankorkea Oy 

 
Kokeillaan ja toteutetaan 
erilaisia keräysmenetelmiä  

Keräyskokeilujen määrä 
 

Mustankorkea Oy 

 
Kannustetaan jätteiden 
lajittelun helppouteen 
keittiösuunnittelun avulla 
erityisesti kunnan omissa 
uudis- ja remonttikohteissa 

Uudis- ja remonttikohteiden määrä Kunnat 
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Tavoite 4  Yhteistyöstä voimaa ja tuloksia 

Jyvässeudulla on paljon jätehuollon osaamista. On erilaisia toimijoita, yrityksiä, oppilaitoksia, 
tutkimusta ja kehittämistä. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Yhteistyön tuloksellisuutta 
edistetään säännöllisillä ja suunnitelmallisilla sidosryhmätapaamisilla. 

Indikaattori: Tapaamiskerrat 

Toimenpide Seuranta/ mittari Vastuu 

Verkostoidutaan 
oppilaitosten, 
tutkimuslaitosten ja 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa  

Tapaamiskerrat 
 

jätehuoltoviranomainen 

 
Toimitaan aktiivisesti ELY-
keskuksen perustamassa 
alueellisessa 
yhteistyöryhmässä 
valtakunnallisen 
jätesuunnitelman 
toteuttamiseksi 

Tapaamiskerrat jätehuoltoviranomainen 
Mustankorkea Oy 

 
Tehdään tiivistä kuntien ja 
viranomaisten välistä 
yhteistyötä 

Tapaamiskerrat jätehuoltoviranomainen 
Mustankorkea Oy 

kunnat 

 
Selvitetään Keski-Suomen 
jätehuoltoviranomaisten ja 
jäteyhtiöiden yhteistyön 
kehittämistä 

Selvitys ja sen mukaiset 
toimenpiteet 
 

jätehuoltoviranomainen 
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Viestinnällä ja markkinoinnilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista 

Jätepoliittisessa ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monikanavaista 
viestintää, neuvontaa ja markkinointia. Toimenpiteenä laaditaan viestintä- ja 
markkinointisuunnitelma yhteistyössä kuntien, Mustankorkea Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen 
kesken. Viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi luodaan viestintäverkosto, johon kutsutaan 
kuntien, jätehuoltoviranomaisen ja Mustankorkean edustajien lisäksi seudun muita toimijoita, joiden 
kautta jätehuollon tietoutta voidaan levittää laajasti. 
 
Samansuuntainen viestintä on jokaisen asetetun tavoitteen ja toimenpiteen onnistumisen edellytys. 
Viestintä ja markkinointi on aktiivista, kannustavaa ja positiivista sekä monikielistä. 

7 Jätepoliittisen ohjelman jatkotoimenpiteet ja seuranta 

Jätepoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet toimivat jätehuollon palvelutasomäärittelyn 
pohjana. Palvelutasossa määritellään tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimia tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jätehuollon palvelutaso, jossa jätepoliittisen ohjelman toimenpiteet 
konkretisoituvat, hyväksytään Jyväskylän seudun jätelautakunnassa valtuustokausittain. 
Palvelutasomäärittely valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Mustankorkea Oy:n kesken ja 
siihen kutsutaan mukaan kattavasti kuntien asiantuntijoita eri sektoreilta kuten perusopetuksesta, 
hankinta- ja ruokapalveluista. 

Jätepoliittisen ohjelman seurantaa koordinoi jätehuoltoviranomainen. Seurantaa tehdään vuosittain 
ja siitä raportoidaan kuntiin. Ohjelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä käsitellään säännöllisesti 
Mustankorkea Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen kesken. Lisäksi toimenpiteitä käydään läpi kuntien 
kanssa pidettävissä tapaamisissa. Jätehuoltoviranomainen toimii kuntien apuna toimenpiteiden 
jalkauttamisessa käytäntöön. 

 

Kuva 8 Jätepoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet toimivat jätehuollon palvelutason perustana. 
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