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Asumisen jäteopas

Toimisto
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Asiakaspalvelu, kuljetukset, jäteneuvonta, laskutus
Sijaitsee Sammakkokankaan jätekeskuksessa.
Palvelemme arkisin kello 9.00 – 15.00

info@sammakkokangas.fi • Puh: 044 468 5502

Sammakkokankaan jätekeskus
Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi
Puh: 044 4685 509

Jätteiden vastaanotto
ma – ke, pe

klo 8.00 – 15.45

to 		

klo 10.00 – 18.00

Kuntien lajitteluasemien sijainnit ja aukioloajat löydät kotisivuiltamme.
Kotisivut: www.sammakkokangas.fi

Jätehuoltoon liittymisen seuranta, jätehuoltopäätökset jätetaksa ja jätehuoltomääräysasiat
jatelautakunta@saarijarvi.fi • Puh: 050 3903 765
Lautakunnan kotisivuille pääset suoraan yhtiön kotisivujen kautta!
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Terveiset alueesi kunnallisesta jäteyhtiöstä!
Pitelet kädessäsi Sammakkokankaan jäteopasta, johon olemme koonneet tietoa asumisessa syntyvistä jätteistä ja niiden lajittelusta. Tässä käyttöösi lajittelun
avaimet!
Sammakkokangas Oy on kuntien omistama jäteyhtiö, joka huolehtii kaikista asumisessa syntyvistä jätteistä niin, että luonto ja ympäristö säilyvät puhtaina meille kaikille. Hyötyjätteillä tarkoitetaan jätteitä, jotka erilliskerätään ja toimitetaan
materiaalina hyödynnettäväksi. Hyötyjätteitä ovat biojäte, lasi, metalli, kartonki,
muovipakkaukset ja paperi. Hyötyjätteiden keräys hoidetaan aluekeräyspisteiden kautta. Rivi- ja kerrostaloissa hyötyjäteastiat löytyvät taloyhtiön jätekatoksesta. Sekajäte ei enää päädy kaatopaikalle. Kaikki asumisessa syntyvä sekajäte
toimitetaan energiahyödynnykseen. Ainostaan rakentamisessa ja remontoinnissa voi syntyä sellaisia jätteitä, jotka joudutaan edelleen loppusijoittamaan.
Sammakkokangas Oy:n osakaskuntien alueella on jätelautakunnan vahvistamat
yhteiset jätehuoltomääräykset, joissa on määritelty pelisäännöt alueen jätehuollon järjestämisestä. Nämä määräykset pohjautuvat valtakunnalliseen jätelainsäädäntöön, mutta ovat tarkemmat ja paikalliset.
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Alueen jätehuollon lakisääteiset tehtävät jakautuvat eri toimijoille seuraavasti:
Sydän-Suomen Jätelautakunta

Jätehuollon viranomaistehtävät = jätehuoltomääräysten ja jätetaksan vahvistaminen, jätehuoltoon liittymisen seuranta
Sammakkokangas Oy

Palvelutehtävät = jätehuollon käytännön toteutus eli jätekuljetukset, käsittely,
jäteneuvonta ja laskutus
Ympäristösuojeluviranomaiset
Jätehuollon valvontatehtävät = ympäristön pilaantumiseen ja roskaantumiseen
liittyvät asiat.
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Aluekeräyspisteeseen
LASI		
• Puhdas kirkas ja värillinen pakkauslasi
• Lasipullot ja -purkit
Poista korkit ja kannet.
Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa.
Huuhtele likaiset pakkaukset.
Hyödyntäminen: Lasista tehdään mm. uusia
lasipakkauksia ja lasivillaa.
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METALLI
•
•
•
•
•
•

Metallikannet ja -korkit
Foliopaperi ja -vuoat
Säilyketölkit ja pantittomat juomatölkit
Pienet metalliesineet (paistinpannut ja kattilat)
Tyhjät ja kuivat maalipurkit
Tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise)

Huuhtele likaiset pakkaukset. Etikettejä ei tarvitse poistaa.
Hyödyntäminen: Metalli käytetään uusien metallituotteiden
raaka-aineena.
METALLIROMU LAJITTELUASEMILLE TAI
JÄTEKESKUKSEEN
• Polkupyörät
• Pellit ja räystäskourut
• Huonekalujen metalliosat
• Metalliputket ja -kaapelit
• Puulämmitteiset kiukaat
• Metalliset koneet ja laitteet (polttoaineet ja öljyt poistettava)
• Puhtaat ja avonaiset tynnyrit
• Metalliset antennit

tai taloyhtiön astiaan
KARTONKI
•
•
•
•
•

Nestepakkauskartongit (maito- ja mehupurkit)
Kananmunakennot, paperirullien hylsyt
Kartonkipakkaukset (kauraryyni- ja keksipakkaukset)
Ruskeat paperikassit ja kirjekuoret sekä voimapaperit
Pahvilaatikot

Huuhtele nestepakkaukset ja muut ruoantähteitä sisältävät pakkaukset. Valuta ne kuiviksi. Litistä pakkaukset
ja pakkaa mahdollisuuksien mukaan sisäkkäin.
Niittejä tai pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.
Laita muovikorkit sekajätteeseen.
Likainen tai kostunut kartonki kuuluu sekajätteisiin.
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Hyödyntäminen: Kartongista tehdään uusia kartonkipakkauksia ja hylsykartonkia.

PAPERI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanoma- ja aikakausilehdet
Mainosposti ja esitteet
Valkoiset kirjekuoret myös ikkunalliset
Puhelin- ja tuoteluettelot
Kirjat kannet poistettuina
Kopiopaperit ja tulosteet
Piirustus- ja lehtiöpaperit
Valkoiset paperikassit

Niittejä ei tarvitse poistaa.
Likainen tai kostunut paperi sekä kirjojen
kannet sekajätteeseen.
Hyödyntäminen: Keräyspaperista tehdään
mm. sanomalehti- ja pehmopaperia.

Kompostiin tai biojäteastiaan
BIOJÄTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruokajäte
Juureksien ja hedelmien kuoret
Pilaantuneet elintarvikkeet
Lihan ja kalan perkuujätteet
Jähmettyneet ruokarasvat
Suodatinpussit poroineen
Kasvien osat
Munankuoret
Lemmikkieläinhäkin siivousjätteet
Talouspaperi
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Risut ja oksat sekä haravointijätteet voit tuoda Sammakkokankaan jätekeskukseen läpi vuoden. Lajitteluasemilla puutarhajätteiden vastaanotto on
vain kampanjaviikoilla. Älä sekoita oksia ja risuja haravointijätteisiin.
Tietoa kampanjoista saat laskun liitekirjeillä, paikallislehdistä ja yhtiön kotisivuilta.
Hyödyntäminen: Kompostoitunut biojäte soveltuu maanparannusaineeksi. Laitosmaisessa käsittelyssä biojätteestä voidaan tehdä biokaasua
tai bioetanolia.
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Miten onnistun kompostoinnissa?
1. Kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu ja kannellinen. Lisäksi kompostorissa olisi hyvä olla lämpöeristys.
2. Lisää aina biojätteen kanssa riittävästi seosainetta (20-50 % jätteen
määrästä).
3. Hyvää seos- tai tukiainetta ovat
hake, puunkuori, oksasilppu tai
kaupalliset vastaavat valmisteet.

4. Sekoita kompostia 1-2 kertaa/kk.
Keväällä kompostia voi joutua sekoittamaan useammin, kun talvella
mahdollisesti jäätynyt komposti
alkaa sulaa.
5. Jälkikompostoi muodostunut multa
(ei enää erotettavissa biojätteiden
osia) kehikossa tai aumassa 3-6 kk.
Tämän jälkeen sinulla on hyvää kasvualustaa puutarhakasveille.
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Herra Loikan viisi vinkkiä kuinka vähennät jätettä
1. Tee harkittuja ostopäätöksiä. Osta vain se, mitä tarvitset!

2. Hanki pitkäikäisiä, kestäviä tuotteita.

3. Korjaa rikki menneet tuotteet, jos mahdollista.

4. Osta ja valmista ruokaa vain sen verran kuin syöt.

5. Lainaa tai vuokraa tavaroita, joita tarvitset harvoin.

Muista että
käyttökelpoiset, mutta tarpeettomat
tavarat voit viedä kirpputorille, kierrätyskeskukseen tai
antaa tuttaville.
Kierrätyskeskuksesta tai kirpputorilta voit löytää jotain, mitä
itse tarvitset. Yhdelle romu, toiselle aarre, kaikkea ei siis
tarvitse aina hankkia uutena.
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Omaan, kimppa- Tai taloyhtiön jäteastiaan
SEKAJÄTE
Sekajätteeksi kutsutaan jätettä, josta on jo lajiteltu erikseen kaikki
materiaalina hyödynnettäväksi kelpaava ja vaaralliset jätteet.
Päivittäiset jätteet;
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit
• Likaiset ja rikkinäiset vaatteet ja kengät
• Muovipussit ja -pakkaukset,
• Likaiset kartongit, pahvit ja paperit
• Rikkinäiset esineet, astiat, lelut, toimistotarvikkeet ja cd-levyt
Sekajätteisiin voit laittaa vain yksittäisiä posliini- ja keramiikkaesineitä sekä
kuumuutta kestävää lasia. Suuremmat määrät tulee tuoda jätekeskukseen
tai lajitteluasemille.
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Hyödyntäminen: Sekajäte hyödynnetään energiana Riikinvoiman
ekovoimalaitoksessa. Laitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä.

Muovipakkaukset

Muovipakkauksia ovat mm. elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
leikkelerasiat, mehukanisterit, leipäpussit ja pesuainepullot.
Muovipakkausten keräys on jätelain mukaisesti tuottajien vastuulla. Valtakunnallisesti tätä velvoitetta hoitaa Rinki Oy. Kunnallinen jätehuolto voi täydentää tuottajien
keräystä. Löydät Rinki Oy:n sekä Sammakkokangas Oy:n ylläpitämät muovipakkausten
keräyspisteet osoitteesta www.sammakkokangas.fi

Muista, että keräys on tarkoitettu vain puhtaille, tyhjille ja kuiville muovipakkauksille.
Keräykseen viedyt muovipakkaukset käsitellään muovinjalostamossa ja niistä valmistetaan uusiomuovituotteita ja energiaa.
Voit laittaa muovipakkaukset myös sekajätteen joukkoon, jolloin niitä ei tarvitse
huuhdella ja kuivata. Sekajäte hyödynnetään energiana.
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Sekajätteestä

energiaa

LUE LISÄÄ

RIIKINVOI

MA.FI

Riikinvoima Oy on kahdeksan jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö
Oy:n perustama ekovoimalaitosyhtiö. Ekovoimalaitos sijaitsee
Leppävirran Riikinnevalla. Sammakkokangas Oy on Riikinvoima Oy:n osakas.
Sammakkokankaan osakaskunnissa syntyvä syntypaikkalajiteltu sekajäte siirtokuormataan rekan kontteihin ja kuljetetaan Riikinvoimalle. Sekajätteen lisäksi
ekovoimalaitokseen toimitetaan Sammakkokankaan alueelta polttoon kelpaavaa rakentamisen jätettä.
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Riikinvoiman ekovoimalaitos tuottaa puhdasta energiaa polttokelpoisesta jätteestä. Toiminta edistää merkittävästi lajittelua ja kierrättämistä sekä hyödynnettävien materiaalien uudelleenkäyttöä.
• Riikinvoiman laitoksessa poltetaan noin vuodessa 145 000 tn jätettä.

• Kaukolämpöä laitos tuottaa 10 000 omakotitalolle ja sähköä 4300 omakotitalolle.

Polttolaitoksen nykyaikainen tekniikka ja kustannustehokas energiantuotanto
asettaa vaatimuksia poltettavalle jätteen laadulle, joten tehokas jätteiden syntypaikkalajittelu on tärkeässä roolissa.
Tiesitkö, miksi on tärkeää lajitella sekajätteestä erilleen biojäte,
lasi, metalli ja vaaralliset jätteet?
• Kostea biojäte alentaa jätepolttoaineen lämpöarvoa ja aiheuttaa happamuutensa takia syöpymistä laitoksen osissa.
• Lasi ja metalli kuluttavat teräväreunaisina ja kovina kappaleina laitoksen osia,
Kuluminen lisää laitoksen huoltoja ja korjauksia. Lasi ja metalli eivät pala,
joten ne päätyvät tuhkaan kasvattaen sen määrää. Lasi ja metalli eivät tuota
energiaa.
• Vaaralliset jätteet aiheuttavat laitoksessa mm. turvallisuus- ja tapaturmavaaran.

Jätekeskukseen tai

iiko jätteissäsi vaarallisia aineita?

oin tulee muistaneeksi, että monista arkipäivän tuotteista syntyy vaarallista jätettä, jota ei voi heittää sekan joukkoon. Vaarallisten aineiden hävittämisessä on hyvä muistaa seuraavat asiat:

arallista jätettä on esimerkiksi maali-, liima- ja lakkajätteet, liuottimet, uuden vuoden tinat, öljyt,
rjunta-aineet ja niiden pakkaukset, kyllästysaineet, myrkyt ja desinfiointiaineet sekä lääkkeet.

VAARALLISET JÄTTEET

e kodin vaaralliset jätteet maksutta jäteasemalle tai jätekeskukseen vähintään kerran vuossa, jotta ne eivät aiheuta vaaraa kotona.
Vaaniiko jätteissäsi vaarallisia aineita?

ä laita vaarallisia jätteitä kodin sekajäteastiaan.
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• Lääkejätteet voi
ihin.palauttaa veloituksetta apteekkiin.
Lääkejätteet tulee viedä apteekke
• Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään. Pyri säilyttämään alkuperäispakkaus.

isilla siirrytään 1.1.2016 kunnan järjestämään jätteenkuljetukseenYmpäristölle
Vaarallisten aineiden merkit ovat:
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R

jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään asumisen jätehuollon. Tämä velvollisuus koskee myös
ajan kiinteistöjä, julkisia laitoksia ja liikehuoneistoja (koulut, terveysasema, päiväkoti jne).
Jätteiden kanssa on kuitenkin syytä olla tarkkan

ain mukainen pääsääntö on toteuttaa jätteiden keräily ja kuljetus ns. kunnan järjestämän jätteenkuljellin mukaisesti. Jätelaki listaa kriteerejä, joiden täyttyessä jätteiden keräily on mahdollista hoitaa myös ns.
stöittäisenä kuljetusjärjestelmänä. Molemmissa järjestelmissä liittymisvelvollisuus alueen jätehuoltoon
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Asiakaspalvelu:
apteekkiin. taman mallin mukainen. Uuraisilla kunnan järjestelmään siirrytään 2016 vuoden alussa. Sam
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omisteisena jäteyhtiönä hoitaa jätekuljetusten järjestämisen ja hankintalain mukaisen kilpai
p. 044
4685 502,
044 4685
508 vaikutuksia jäteas
tiensa puolesta. Keskitetyllä kilpailutuksella
on havaittu
olevan
alentavia
Yhtiö kilpailut
info@sammakkokangas.fi
jennykset no
7 lein. Sammak

lajitteluasemille
Rakentamisessa ja remontoinnissa sekä siivouksessa syntyvät jätteet
Polttokelpoinen jäte
• Erilaiset muovit, pakkaukset, kalvot, vaahto- ja solumuovi, kanisterit, ämpärit, styrox,
finnfoam ja kovettunut uretaani
• Likainen ja märkä pahvi, kartonki ja paperi
• Tapetit, suojapaperit
• Tekstiilit, matot, vaahtomuovipatjat, tyynyt ja peitot
jatkokäsiteltävä jäte (Varaudu lajittelemaan erilleen)
• Kipsilevyt, kaakelit
• Vuorivilla
• Purkuikkunat pokineen, peililasi, tuulilasit
• Erilaiset ovet
• Posliini ja keramiikka
• PVC-muoviletkut ja putket, muovimatot, mapit, pressut
• Kattohuopa, lasikuitu
• Suuret huonekalut, joustinpatjat
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Puu
• Maalattu, lakattu ja puhdas puu
• Kuormalavat, vaneri, kaluste- ja lastulevy
Poista ikkunalasit, metalliosat, betonijäämät ja tekstiili. Nauloja ja ruuveja ei tarvitse poistaa.
Lajittele kyllästetty puu jätekeskuksessa omalle lavalle. Varmista asiakaspalvelusta lajitteluasemien kyllästetyn puun vastaanotto. Hyödyntäminen: energiantuotannossa
Metalli
• Pelti ja metalliosat
• Metallirungot, polkupyörä, antennit ja pyykinkuivatustelineet
• Tyhjät maalipurkit, metalliverkot ja putket
Hyödyntäminen: metalliteollisuus
KIVIAINEKSET
• Tiilet ja betonikappaleet
Hyödyntäminen: maanrakentaminen
Asbestipitoinen jäte
Pakkaa asbesti muovin sisään pöllyämisen estämiseksi. Peitä kuorma ja ilmoita
jätekeskukseen ennen kuin tuot kuorman. Asbesti loppusijoitetaan ja se tulee peittää
välittömästi. Jäteasemilla ei vastaanoteta asbestia.
Sähkölaitteet (SER)
• Jääkaapit, pakastimet
• Televisiot, tietokoneet
• Pölynimurit, kahvinkeittimet, sähkövatkaimet, puhelimet, radiot
• Pesukoneet, hellat, mikrot, valaisimet
erilaiset laitteet, jotka toimivat akulla, paristolla tai verkkovirralla.
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Seuraa meit
INSTAGRAM
FACEBOOK &

www.sammakkokangas.fi

