
Kierrätyksestä on tehtävä yhä helpompaa, hauskempaa ja saavutettavampaa

Suomalaiset tuottivat vuonna 2019 yli kolme miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, eli noin 565
kiloa asukasta kohden. Vaikka se nyt jo kuulostaa paljolta, on jätemäärä viime vuosina ollut
suuressa kasvussa ja Suomi tuottaa enemmän jätettä kuin monet muut EU-maat. RKP-nuorten
mielestä Suomessa on pystyttävä parempaan. Meidän tulee pystyä kierrättämään yhä suurempi
osa kaikesta jätteestämme.

Suomen suuresta jätemäärästä huolimatta Suomen kierrätysaste oli vuonna 2019 vain 43
prosenttia. Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä on hyödynnetty
materiaalina. Suomen luku, 43 prosenttia, on huomattavasti pienempi kuin monessa muussa
EU-maassa ja Suomi laahaa kierrätyksessä jäljessä. Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman
tavoitteena on saavuttaa 55 prosentin kierrätysaste vuonna 2023. Euroopan unionin
jäsenmaiden tulisi vuonna 2030 yltää 60 prosentin ja vuonna 2035 jo 65 prosentin
kierrätysasteeseen. Suomen tavoitteet ovat siis tällä hetkellä kaukana toteutumisesta ja niiden
eteen on tehtävä seuraavalla valtuustokaudella kaikissa kunnissa kovasti töitä.

RKP-nuoret haluaa parantaa Suomen kierrätysastetta huomattavasti. Tämä vähentäisi roskien
jäämistä luontoon sekä edistäisi kiertotaloutta, joka myös kuuluu RKP-nuorten
ilmastotavoitteisiin. Konkreettinen keino, jota RKP-nuoret esittävät kierrätysasteen
parantamiseksi on lajittelupisteiden sijoittaminen koko maassa lähemmäs ihmisten arkea ja
kotia. Kierrätyksestä on yksinkertaisesti tehtävä helpompaa. Etenkin saaristossa
kierrätyspisteelle voi olla pitkäkin matka, mikä nostaa kynnystä lajitella roskia. RKP-nuorten
mielestä asuinpaikan ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin kierrättää jätteitä, vaan kaikilla tulee olla
samat mahdollisuukset tukea ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Lajittelupisteiden sijoituksesta päätetään kuntatasolla. Siksi RKP-nuoret ovat nostaneet riittävän
määrän helposti kuntalaisten saavutettavissa olevia lajittelupisteitä yhdeksi tärkeimmäksi
kuntavaalitavoitteeksi omassa kuntavaaliohjelmassaan.

Lajittelupisteiden saavutettavuudella tarkoitamme myös niiden riittävää tyhjentämistä. Tänä
päivänä monet lajittelupisteet ympäri Suomea ovat tupaten täynnä ja monet kuntalaiset jättävät
roskansa lajittelupisteen ympärille. Tämä on vaaraksi eläimille, jotka saattavat käydä syömässä
jätteitä, sekä lisää riskiä sille, että jätteet jäävät luontoon. Siksi on ensisijaisen tärkeää että
lajittelupisteitä myös tyhjennetään säännöllisin väliajoin jotta näin ei tapahdu.

Jotta yhä enemmän jätettä kierrätettäisiin on myös panostettava kuntalaisten tietoisuuuteen
kierrätyksestä. Monelle kuntalaisille tiedon puute on osatekijä jätteiden kierrättämättä
jättämiselle. Siksi RKP-nuoret haluaa nähdä pakkauksissa selkeitä ohjeita, jotka kertovat kuinka
pakkaus tulee kierrättää. Näin helpotamme jokaisen kuntalaisen arkipäivän kierrätystä. Myös
kouluissa on panostettava siihen, että kierrätyksestä puhutaan ja siihen perehdytään.

Kierrätystä helpottaa myös pakkausmateriaalien tehokas käyttö jo tuottajan puolelta. Näin
kierrätettävää materiaalia ei synny kuntalaisen kotiin liian suurissa määrin, eikä kierrätys tunnu
liian suurelta taakalta. Tätä Suomalaiset yrittäjät ovat jo pitkään työstäneet hyvällä tuloksella,



mutta työtä on vielä jatkettava. Suomen jätevoimaloiden lastausporteilla on tällä hetkellä kova
ruuhka. Voimalat eivät kykene nielemään kaikkea suomalaisten tuottamaa jätettä.
Sekajätekuormia joudutaan lähettämään jatkuvasti myös naapurimaihin poltettavaksi.
Sekajätteen väheneminen toisi myös ratkaisun tähän ongelmaan.

Kotitalousjätteen nykyistä selvästi tehokkaampi kierrätys myös lisäisi työpaikkoja Suomessa.
Suomeen voisi syntyä uusia työpaikkoja yli tuhannen henkilötyövuoden edestä jos jätteitä
kierrätettäisiin yhä enemmän. Kierrätyksen lisääminen voi näin myös vastata hallituksen
työllisyystavoitteisiin positiivisella tavalla.

Suomen on pystyttävä parempaan ja kierrätettävä yhä suurempi osuus jätteistä riippumatta
mistä jätteestä on kyse. Lajittelu kannattaa, sillä lajittelemalla säästää ympäristöä ja
luonnonvaroja. Näin me voimme myös hyödyntää kiertotaloutta aivan uudella tavalla, mikä
hidastaa ilmastonmuutosta mutta joka myös auttaa Suomen taloutta kasvamaan kestävällä
tavalla. Siksi yksi RKP-nuorten kuntavaalitavoitteista on että kierrätyksestä on tehtävä yhä
helpompaa, hauskempaa ja saavutettavampaa kaikille.


