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Jätehuoltoloikka
2004

2000 -luvun alku

Kunnat alkoivat miettimään
jätehuoltoyhteistyötä. Alueellisessa jätesuunnitelmassa pohjoiseen
Keski-Suomeen oli ajateltu yksi
loppusijoitusalue. EU:sta alkoi
tulla vaatimuksia jätehuoltoon.

Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi ja voimaan astui uusi jätelaki. Yhtiön nimi muutettiin Sammakkokangas Oy:ksi. Yhtiö aloitti
mm. jäteasemien, keräyspisteiden
ja jätekeskuksen suunnittelun ja
rakentamisen. Jätelain uudistuksen
myötä kaikilla kiinteistöillä on
liittymisvelvollisuus jätehuoltoon.

2003

2006

Vietettiin Sammakkokankaan
jätekeskuksen avajaisia. Jätekeskuksessa vihittiin käyttöön mm.
pohjattu jätetäyttöalue ja pientuojien piha.

2005

Pohjoisen Keski-Suomen
Karstulan ja Pylkönmäen
Jätehuolto Oy perustettiin.
jätteenkuljetukset siirtyivät yhtiön
Perustajakunnat olivat Saarijärvi, hoidettavaksi. Muun alueen osalta
Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi,
kuljetukset alkoivat jo 2004.
Kinnula, Pylkönmäki, Viitasaari ja
Pihtipudas.

2009

Pylkönmäen kunta yhdistyi Saarijärven kaupunkiin ja Saarijärven
seudun jätelautakunta perustettiin. Lautakunta toimi yhteisenä
jäteviranomaisena.

2008

Siirryttiin käyttämään
jätekuljetuksissa sähköisiä
ajolistoja.

2010

Sammakkokankaan jätekeskuksessa laajennettiin
loppusijoitusaluetta.

Ajankohtaista
Jäteastioiden pesut eivät mene rytmin mukaan
Jäteastiatyhjennyspalveluun kuuluu sekajäteastioiden pesu
kerran vuodessa ja biojäteastioiden kahdesti vuodessa kunnissa, joissa Sammakkokangas järjestää jäteastian tyhjennykset. Pesu tapahtuu pesuautolla, jossa on vesisäiliö. Pesun
yhteydessä tehdystä tyhjennyksestä ei veloiteta tyhjennysmaksua. Pesuautolle on oma pesulista, joten pesu ei tapahdu
normaalina tyhjennyspäivänä tai -viikolla. Pesut eivät myöskään vaikuta normaaliin tyhjennysrytmiin. Tämän vuoksi
tyhjennysväli saattaa olla normaalia lyhyempi.

Omistaja- tai asukasmuutokset

siihen, että astiatyhjennykset aikaistuttavat tai myöhästyttävät koko viikon tyhjennyksiä. Tämän vuoksi jäteastia tulee
viedä tyhjennyspaikalle paria päivää aikaisemmin.

E-lasku ja suoramaksu
Asiakaspalveluun tulee toisinaan pyyntöjä tehdä muutoksia E-laskuihin tai suoramaksuihin. Sammakkokangas ei voi
lisätä, muuttaa tai poistaa asiakkaiden E-laskuja tai suoramaksuja. Näihin maksuihin liittyvät asiat tulee asiakkaan hoitaa
suoraan pankin kanssa.

Sammakkokangas ei saa automaattisesti tietoa kiinteistöjen
omistaja- tai asukasmuutoksista. Tämän vuoksi on tärkeää,
että omistaja/vuokralainen muistaa ilmoittaa myynnistä/
muutosta Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Jos ilmoitus
unohtuu tehdä, lopetetaan asiakkuus sinä päivänä, kun asiakas on ilmoittanut asiasta, vaikka kiinteistön myynti/muutto
olisi tapahtunut jo aikaisemmin.

Kuvakisan tulokset

Arkipyhät vaikuttavat astiatyhjennysajankohtiin

Talouksiin, joilla on mainosjakelukielto, ei kalenteria ole
jaettu. Kalenterin saa halutessaan pyytämällä sitä asiakaspalvelusta. Kalenteri löytyy myös yhtiön kotisivuilta.

Arkipäivälle sattuva pyhäpäivä ja juhlapyhien aatot vaikuttavat jäteastiatyhjennyksiin. Arkipyhäviikoilla tulee varautua
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Sammakkokangas järjesti kuvakilpailun, josta valittiin kolme
kuvaa vuoden 2019 juhlakalenteriin. Kalenteri jaettiin kotitalouksille. Voittajat olivat Niskanen Mirja (elokuun kuva),
Siikström Arja (marraskuun kuva) ja Paananen Ilpo (joulukuun
kuva). Kiitokset kaikille kuvan lähettäneille.

2011

Jätelaki uudistui
jälleen ja osa jätetäyttöalueesta suljettiin
pois käytöstä.

2013

2015

Yhtiö aloitti sekajätteen toimittamisen energiahyödynnykseen.
Asumisen sekajätteestä noin 20%
ohjautuu energiahyödynnykseen.

2012

Sammakkokangas lähti
mukaan Itä-Suomen
ekovoimalaitoshankkeeseen.
Joulukuussa Riikinvoima
Oy:n perustamissopimukset
allekirjoitettiin.

2017

Maaliskuussa muurattiin Riikinvoiman peruskivi. Kevään ja
kesän aikana tutkittiin sekajätteen
koostumusta. Biojätteen osuus on
n. 30%. Jätekeskuksen toimiston
laajennus käynnistyi syksyllä.

2014

Jätetäyttöalueen sulkeminen
jatkui. Uurainen liittyi elokuussa
yhtiön osakkaaksi.

Huhtikuussa Riikinvoiman ekovoimalaitos otettiin kaupalliseen
käyttöön. Heinäkuussa Äänekosken kaupungista tuli yhtiön
osakas. Sekajätteen koostumusta
tutkitaan jälleen ja edelleen bion
osuus n. 30%.

2016

Orgaanisen jätteen
kaatopaikkasijoituskielto
astui voimaan. Uuraisten
jätekuljetukset siirtyivät yhtiön
hoidettavaksi. Jätelautakunnan
nimi muuttui Sydän-Suomen
jätelautakunnaksi. Toimisto
muutettiin heinäkuussa
Saarijärven keskustasta
jätekeskukseen. Jätekeskuksessa
vesienkäsittelyjärjestelmä
saneerattiin. Riikinvoiman
ekovoimalaitoksessa päästiin
koepolttamaan jätettä.

Alueellisessa
jätehuollossa on
tehty melkoinen
loikka kohti
kiertotaloutta!

2018

Huhtikuussa Petäjäveden
kunnasta tuli yhtiön
osakas. Jätekeskuksessa
suljettiin jälleen jätetäyttöä.
Loppusijoitukseen ohjautui
enää kokonaisjätemäärästä 4,3%
jätteistä.

Äänekosken
jätteenkuljetukset
muuttuvat 1.9.2020

Petäjävesi mukaan
jätehuollon
kuntayhteistyöhön

S

P

ammakkokangas Oy:n osakaskuntien yhteinen jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta teki Äänekosken
jätteenkuljetuksista jätelain mukaisen tarkastelun. Selvityksen mukaan nykyinen järjestelmä ei täytä kaikkia lain vaatimuksia. Jätelautakunta teki yksimielisen päätöksen 29.5.2018
siirtyä kiinteistön haltijan järjestelmästä kunnan kilpailuttamaan malliin. Siirtymäaika kestää elokuun 2020 loppuun.
Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee asumisessa (vakituiset ja vapaa-ajan) ja kunnan omassa toiminnassa syntyviä
jätteitä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö
Sammakkokangas Oy kilpailuttaa Äänekoskella kaikkien
kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja
kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitamaan kuljetuksia
1.9.2020 alkaen. Kiinteistön haltijat sopivat astiatyhjennyksistä 1.9.2020 eteenpäin Sammakkokangas Oy:n kanssa.
Muutoksesta tiedotetaan kiinteistökohtaisesti lähempänä
muutosajankohtaa

etäjäveden kunnasta tuli Sammakkokangas Oy:n osakas
huhtikuussa 2018 ja 1.1.2019 kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät yhtiön hoidettavaksi. Näitä
tehtäviä ovat mm. jätteen käsittelypalvelut, jäteaseman ylläpito, neuvonta ja tiedotus. Osakkuuden myötä jätehuollon
viranomaistehtävät siirtyivät 1.1.2019 alkaen Sydän-Suomen
jätelautakunnalle. Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi jätehuollon liittymisten seuranta, jätehuoltomääräysten, palvelutason ja jätetaksan vahvistaminen. Petäjäveden kunnalla on
edustaja yhtiön hallituksessa ja jätelautakunnassa.
Osakkuus yhtiössä ei ole muuttanut Petäjäveden alueella
jäteastioiden tyhjennyspalvelua. Tyhjennyksen jäteastialle voi
tilata toistaiseksi haluamaltaan kuljetusyritykseltä. SydänSuomen jätelautakunta tekee parhaillaan kuljetusjärjestelmän tarkastelua. Lautakunnan mahdollisesta päätöksestä
muuttaa järjestelmää tiedotetaan erikseen
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Sammakkokangas on tärkeä osa
toiminta-alueensa kiertotaloutta
R

eilun 15 vuoden aikana Sammakkokankaan osakaskuntien
jätehuollossa on tapahtunut iso rakenteellinen muutos.
Vuosituhannen vaihteessa, kun yhtiön perustamista suunniteltiin, oli pohjatun EU normit täyttävän loppusijoitusalueen
rakentaminen ajankohtainen.
Vuonna 2018 loppusijoitettiin alle 5% yhtiön kautta käsiteltävistä jätteistä. Edelleen loppusijoitettavia jätteitä ovat
asbesti ja energiahyödynnykseen kelpaamaton rakentamisen
jäte, jossa orgaanisen aineksen määrä on vähäinen.

Sekajäte sekä suurin osa rakentamisen jätteistä ja teollisuusjäte ohjattiin energiahyödynnykseen. Materiaalihyödynnykseen ohjautuneista jätteistä betoni on suurin reilu 9000 tn.
Sammakkokangas korvasi jätetäytön sulku-urakassa kiviaineksia maanrakennuskelpoisella betonilla. Erilliskerättyä
biojätettä ohjautui multatuotteiden valmistukseen 2000 tn.
Sammakkokankaan osakaskuntien alueella sijaitsevista Rinki
Oy:n ylläpitämistä muovipakkausten keräyspisteistä hyödynnykseen ohjautui 47 tn vuonna 2018.

Kotitalouksissa syntyvien jätteiden käsittelyn osalta ollaan
tällä hetkellä lähellä valtakunnallista tasoa, joka on noin 42%.
Sammakkokankaan alueella tämä oli vuonna 2018 reilu 40%.
Sammakkokankaan toimialueen kotitalouksien jätteistä loppusijoitukseen ei ohjautunut lainkaan jätettä.
Käsittely jakautuu siis energia- ja materiaalihyödynnyksen
kesken. Sekajäte ja osa vaarallisista jätteistä ohjautuu energiahyödynnykseen. Sekajäte hyödynnettiin Riikinvoiman
ekovoimalaitoksessa. Laitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä.
Materiaalihyödynnykseen menevät kaikki erilliskerättävät
hyötyjätteet kuten biojäte ja metalli.

Muulla käsittelyllä tarkoitetaan tässä käsittelyä, joka on
vielä prosessissa. Saastuneiden maiden käsittely kestää useamman vuoden ennen kuin maat on käytettävissä.

Jätteiden loppusijoittaminen kaatopaikan täyttöalueelle on ollut
vuonna 2018 vähäistä.

Euroopan Unioni on asettanut jäsenmailleen kierrätystavoitteet. Tilanne on Sammakkokankaan alueella tällä hetkellä
kohtuullinen, mutta tulevien vuosien tavoitteisiin pääseKotitalouksissa syntyvästä yhdyskuntajätteestä ei loppusijoitettu mitään vuonna 2018. Jätteet käsiteltiin energia- tai materiaalihyödynnyksessä.

Sammakkokankaan jätekeskuksen lisäksi yhtiö ylläpitää
jäteasemia. Kun vertailuun otetaan kaikki yhtiön kautta ja yhteistyökuvioiden kautta vuonna 2018 käsitellyt jätteet, muuttuvat energia- ja materiaalihyödynnyksen prosenttiosuudet.
Energiahyödynnykseen

9690 tn

35,4 %

Materiaalihyödynnykseen

14748 tn

54,0 %

Loppusijoitukseen

1183 tn

4,3 %

Muu käsittely

1715 tn

6,3 %
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EU:n kierrätystavoitteet
Vuosi 2020

50 %

Vuosi 2025

55 %

Vuosi 2030

60 %

Vuosi 2035

65 %

minen vaatii syntypaikkalajittelun tehostamista. Parhaiten
kierrätystavoitteisiin päästäisiin, jos sekajätteen seassa olevaa
biojätettä saataisiin ohjattua kiertoon. Sekajätteen painosta
25 – 30% on biojätettä

Kiitos että
lajittelet!

Kuka olet ja missä kunnassa asut?

Outi Ruuska
Asun Äänekoskella Parantalan kylässä. Olen Kannonkosken vapaa-ajan asukas.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Olen toiminut yhtiön toimitusjohtajana lokakuusta 2011. Toimenkuvani on
laaja. Hallinnollisten ja talouteen liittyvien tehtävien lisäksi työhöni
kuuluu mm. rakennuttamista, kehittämistä, laaja-alaista yhteistyötä niin
osakaskunnissa kuin valtakunnallisesti ja toki myös osallistun asiakkaiden
palvelemiseen.
Mitä pidät haastavana jätehuollon tulevaisuudessa?
Yleisellä tasolla kierrätysasteen nostaminen on iso haaste. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan
kaikkia alueemme jätehuollon asukkaita. Sammakkokankaan pitäisi saada alueen asukkaat, kunnat ja
yritykset kokemaan niin, että alueellinen jätehuolto on yhteinen asiamme. Erittäin hyviin tuloksiin
päästäisiin, kun syntypaikkalajittelu saadaan kunnolla toimimaan. Pakko myös mainita toiminta-alueemme haasteena välimatkat. Alue on harvaan asuttua. Toisaalta meiltä tulee myös matkaa eri jätejakeiden
käsittelypaikkoihin. Kamppailemme ympäristökuormituksen ja kustannusten kanssa.
Mistä pidät työssäsi?
Työni monipuolisuus on parasta. Koen myös kunnallisen jätehuollon tärkeänä yhteiskunnan toimintasektorina. Yhtiön työllä on merkitystä – minun työlläni on merkitystä.
Kerro jätevinkki lukijalle.
Käytä harkintaa hankinnoissa, sillä tämän päivän esine, laite tms. on huomisen jäte. Hankkimisen sijaan voi lainata, vuokrata tai ostaa palvelua!

Bokashi-sisäkomposti

Teksti ja kuva: Reeta Rönkkö

K

otitalouksissa syntyvän biojätteen kompostointi on ekoteko.
Kompostoimalla säästät sekä luontoa että kustannuksia.
Hyvä keino kompostointiin on perinteinen lämpökompostori,
mutta sen rinnalle on syntynyt myös muita kompostointitapoja.
Sana bokashi tulee japanin kielestä ja tarkoittaa käynyttä
eloperäistä ainetta. Se kuvaakin hyvin bokashi-kompostoinnin
toimintaperiaatetta, koska siinä biojäte hajoaa nopeasti ja
hajuttomasti maitohappokäymisen avulla. Bokashi-kompostoinnissa keittiöjätteet pilkotaan ja tyhjennetään päivittäin
ilmatiiviiseen astiaan, päälle ripotellaan maitohappobakteereja
sisältävää rouhetta. Kun astia on täynnä, se jätetään pariksi
viikoksi huoneenlämpöön odottamaan. Sinä aikana bakteerit
hajottavat jätettä niin, että kun se sekoitetaan vanhaan multaan, jäte muuttuu parissa viikossa valmiiksi mullaksi.
Bokashi-kompostoinnin etuna tavalliseen kompostointiin
nähden on sen tarvitseman tila vähyys. Bokashi-ämpäriä voi
säilyttää vaikka keittiön tai kodinhoitohuoneen nurkassa.
Multaan sekoittaminen toki vaatii enemmän tilaa, mutta sen
voi tarvittaessa hoitaa ulkona. Bokashi-kompostointi tuottaa
ravinteikasta multaa, joka jo valmiiksi sisältää maaperän kannalta tärkeitä mikrobeja. Lisäksi bokashi-kompostoinnin etuna
tavalliseen kompostointiin verrattuna on se, että kasvihuonekaasuja syntyy todella vähän.
Bokashi-kompostointiin tarvitset innostuksen lisäksi vähimmillään vain pari kannellista ämpäriä sekä maitohappobakteereja sisältävää rouhetta. Innokkaimmat bokashoijat valmistavat rouheenkin itse. Bokashi-kompostointi sopii hyvin myös
kylän yhteiseksi jutuksi. Joko aletaan?
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Tutustuminen Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoimintaan

S

ammakkokankaan henkilökunta kävi
helmikuussa tutustumassa Fortumin
Riihimäen toimipisteeseen ja sen toimintoihin. Fortum Recycling&Waste on
pohjoismainen toimija ympäristöalalla.
Meitä kiinnosti erityisesti Riihimäen
laitoksella oleva pohjoismaiden modernein ja ainoa teollisen mittakaavan
muovinjalostuslaitos. Ennestään meille
tuttua oli vaarallisten jätteiden käsittelylaitos, joka myös sijaitsee alueella.

(esim. muovikalvot) vai kolmiulotteisia
(esim. pullot). Tämän jälkeen pakkaukset lajitellaan infrapunavalon avulla,
joka tunnistaa ja lajittelee eri muovilaadut toisistaan. Muovilaadun mukaan
tunnistetut pakkaukset puhalletaan
paineen avulla ylöspäin hyödynnettävien linjastolle. Prosessissa esimerkiksi
monikerroskalvot päätyvät alitteena se-

Vierailu alkoi kokoushuoneesta,
jossa pöytä oli katettu Orthex:n kukkaruukuilla, joista kukkien sijasta
kurkottivat ”muovigranulaattimullasta”
Sinin tiskiharjat. Myyntipäällikkö Antti
Anhava kertoi meille aluksi mitä kaikkea
Riihimäen laitosalueelta löytyy sekä
Fortum Recycling&Wasten toiminnasta
muissa pohjoismaissa. Antti on meille
ennestään tuttu, koska hän toimii Sammakkokankaan yhdyshenkilönä mm.
vaarallisten jätteiden nouto- ja käsittelypalveluiden osalta.
Yleisesittelyn jälkeen siirryimme kuulemaan ja keskustelemaan kuluttajamuovipakkausten kierrätyksestä. Myynnin kehittämispäällikkö Viivi Leiviskä
esitteli meille ennen laitoskierrosta
muovin jalostuksen vaiheita. Muovipakkausten lajittelu perustuu optiseen NIRteknologiaan. Ensin muovit jaotellaan
sen mukaan ovatko ne kaksiulotteisia

Orthex ja Sini käyttävät kierrätysmuovia
tuotteiden raaka-aineena.

kamuovijakeeseen ja tunnistamattomat
muovit ja mahdolliset muut materiaalit
kierrätyspolttoaineen valmistukseen.
Eri muovilaatuja ei saa laittaa sisäkkäin, koska tällöin lajittelulinjaston
infrapunasäde tekee lajittelun uloimmaisena olevan muovipakkauksen

mukaan. Muovilaadut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, minkä
vuoksi laadukkaan lopputuotteen
saamiseksi niitä ei saa yhdistää kierrätysprosessissa. Samaa muovilaatua
olevat pakkaukset saa laittaa sisäkkäin,
mutta siinä kannattaa muistaa kohtuus.
Koska valitseminen tapahtuu ilmapuhalluksen avulla, liian painavat kappaleet eivät nouse paineilmalla valittujen
linjastolle. Lajittelun jälkeen muovit
puhdistetaan monivaiheisessa pesuprosessissa. Puhdistettu muovi on valmista
prosessoitavaksi muovigranulaateiksi,
jota käytetään uusien muovituotteiden
raaka-aineena.
Muovipakkauksista lajitellaan erilleen
PE-LD-muovi eli low-density polyeteeni
(merkintä 04), PE-HD eli high-density
polyeteeni (merkintä 02), PP eli polypropeeni (merkintä 05) ja PET. Näitä muovilaatuja käytetään eniten pakkausten
materiaalina. Sekamuovijae hyödynnetään muoviprofiilien raaka-aineena
Fortumin omassa profiilituotantoprosessissa ja loppu materiaali kierrätyspolttoaineen valmistuksessa eli sähkön
ja lämmön energiatuotannossa.
Vierailumme oli onnistunut. Saimme
paljon uutta tietoa jäteneuvonnan tueksi sekä muovipakkausten täydentävän
keräyksen suunnitteluun

Eri laaduista tehtyjä
granulaatteja. Vaalein on
tehty yrityksiltä kerättävästä
tasalaatuisesta muovista.
Vieressä oleva tummempi
granulaatti sisältää yritysten
muovipakkausten lisäksi
kotitalouksien kierrättämää
muovia.

Vuonna 2018 Fortumin
muovinjalostuslaitos käsitteli
10 000 tn muovipakkauksia.
Muovinjalostamolle tehtiin
viimeisin investointi
syksyllä 2018, jolloin
granulointikapasiteettia
laajennettiin. Erilliskerättyjen
muovipakkausten määrän
ennustetaan kasvavan lähelle
16 000 tn vuonna 2019.
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Muovi - sekajäteastian suurin täyttäjä
Kierrätys poliittisessa päätöksenteossa
Yleinen kiinnostus jätehuoltoa kohtaan on kasvanut kierrätysinnon myötä. Myös eri medioissa aihe on säännöllisesti
esillä. Tämä on toki ymmärrettävää. Kiertotalouden edistäminen on ollut maan hallituksen kärkihankkeita ja tulee varmasti olemaan myös eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan
hallituksen kiinnostuksen kohteena.
EU on asettanut jäsenmailleen tavoitteet. Vuoteen 2025
mennessä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60 prosenttiin
ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65 %.
Yhdyskuntajätehuollossa ensiarvoisen tärkeää on syntypaikalla tapahtuva lajittelu eli se, miten me jokainen jätteemme lajittelemme. Sekajätepussiin sullottuna kierrätykseen
kelpaavat materiaalit on vaikea erotella.

Vielä melko uusi kierrätysraaka-aine:
muovipakkaukset
Osa jätemateriaaleista sopii paremmin kierrätettäväksi.
Esimerkiksi metalli, paperi, kartonki ja biojäte ovat jätemateriaaleja, joiden kierrätystä on tehty pitkään ja kierrätysmateriaaleille on kysyntää. Uusin yhdyskuntajätteistä lajiteltava
materiaali on muovipakkaukset. Muovin käyttö on hyvin
yleistä ja hyvin moni on saattanutkin tehdä havainnon
omaan jätepussiin katsoessaan, että lähes kaikki sekajäte
sisältää jonkin verran muovia.
Tällä hetkellä yhdyskuntien muovikeräys tarkoittaa puhtaiden ja tyhjien muovipakkausten keräystä. Tällä hetkellä
kaikki muovi ei siis kelpaa kierrätykseen. On erittäin tärkeää,
että lajitteluohjeita noudatetaan. Muovipakkausten keräykseen kuulumattomat muovit heikentävät muovin kierrätystä.
Toisaalta niiden poistaminen muun materiaalin joukosta vie
energiaa ja aiheuttaa turhaa ympäristökuormitusta.
Varsin usein on havaittavissa, että muovipakkausten keräyspisteelle jätetään säiliöiden viereen muoviesineitä, jotka
eivät ole mahtuneet sisään säiliön luukusta. Säiliön luukun
koolla on tarkoituksensa. Ei ole tarkoitettu, että puutarhatuoli
mahtuu säiliöön. Näiden esineiden noutaminen erikseen lisää
ympäristökuormitusta. Toisaalta osa muovipakkauksista on
likaisia ja niiden puhtaaksi saaminen vaatii puhdistamista.
Puhdistusta vaativat muovipakkaukset kannattaa laittaa aina
sekajätteeseen, sillä puhdistus lisää ympäristökuormitusta.

on ollut yhtenäinen näkemys siihen, että pelkkä tuottajien
keräys ei ole riittävä vaan verkostoa täydennetään. Tällä hetkellä pohdinnassa on täydentävän keräyksen laajentaminen
muovipakkauksiin. Osa Sammakkokankaan kollegayhtiöistä
eri puolilla Suomea on laajentanut täydentävän keräyksen
myös muovipakkauksiin.

Muovipakkausten keräys Sammakkokankaan
toimialueella
Sammakkokangas Oy aloittaa touko - kesäkuussa 2019
muovipakkausten keräyskokeilun. Yhtiö perustaa vähintään
yhden muovipakkausten keräyspisteen joka kuntaan.

Yhtiö toivoo, että
• muovipakkausten lajitteluohjeita noudatetaan,
• pisteiden käyttö on asiallista ja
• likaiset muovipakkaukset laitetaan energiatuotantoon
menevään sekajätteeseen.
Muovipakkausten lajittelu on jätehuoltomääräysten mukaisesti vielä toistaiseksi vapaaehtoista, joten niiden laittaminen sekajätteeseen on luvallista. Muovipakkausten lajitteluun
vedoten jäteastian tyhjennykseen ei myönnetä pidennystä.
Oikein lajiteltuna jäljelle jäävä sekajäte on likaista ja siksi
jätettä ei sallita seisotettavan jäteastioissa pidempään, vaikka
astia olisi vajaa. Sammakkokangas Oy toimittaa keräyspisteissään kerättävät pakkausjätteet RINKI Oy:n osoittamiin
käsittelypaikkoihin. Muovipakkausten täydentävä keräys
rahoitetaan perusmaksutuloilla. Muovipakkaukset hyödynnetään osin materiaalina ja osin energiantuotannossa

Kunnan jäteyhtiö täydentää pakkausten
keräystä
Jätelaissa pakkausjätteet on määrätty tuottajien vastuulle ja
tästä syystä muovipakkausten keräyspisteverkosto muodostuu lähinnä tuottajien eli RINKI Oy:n perustamista keräyspisteistä. Kunnille on annettu mahdollisuus täydentää tuottajien
keräysverkostoa. Ennen jätelakimuutosta Sammakkokankaan
osakaskuntien alueelle rakennettiin kattava lasin, metallin ja
kartongin keräysverkosto. Sammakkokankaalla kunnallisena
yhtiönä ei ole enää velvollisuutta verkoston ylläpitoon. Alueen yhteinen jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut alueelle jätehuollon palvelutason. Alueen
kunnat ovat saaneet antaa palvelutason määrittelyyn oman
mielipiteensä. Niin lautakunnassa, yhtiössä kuin kunnissa
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Ohjeita lajitteluun

Viethän keräyspisteille
vain tyhjiä, puhtaita ja
kuivia muovipakkauksia!

Muovipakkaukset
Kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia

SAA laittaa
•
•
•
•

Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
Muovikassi, -pussit ja -kääreet

EI SAA laittaa
•
•
•
•

Irrota eri muovilaadut
toisistaan. Esimerkiksi

korkit ja kannet ovat usein eri
muovilaatua kuin pääpakkaus.
Muovilaadut tunnistetaan
optisella lukulaitteella, joka
pystyy tunnistamaan vain toisen
muovilaadun, jos pakkaus sisältää
useampaa laatua. Tämän vuoksi
osa pakkauksista joutuu väärään
ryhmään, mikä voi haitata
jatkojalostusta.

Likaisia muovipakkauksia
Muovituotteita, jotka eivät ole pakkauksia
Yritysten muovipakkauksia
PVC-pakkauksia (merkintä 03/PVC)

Pakkaukset, jotka ovat sisältäneet vaarallista jätettä sekä aerosolipakkaukset,
jotka sisältävät vielä painetta, tulee toimittaa jäteasemille tai -keskukseen.
Tällaisia pakkauksia ovat esimerkiksi öljykanisterit, hiuslakkapullot, maalipurkit
tai muuta kemikaalia sisältävät purkit. Nämä ovat vaarallista jätettä.

Sammakkokangas täydentää Rinki Oy:n muovipakkausten
keräyspisteverkostoa touko–kesäkuussa.
Keräyspisteet avataan Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Uuraisten ja
Petäjäveden keskustaajamiin. Lisänä Saarijärvelle, Äänekosken Suolahteen ja
Karstulaan tulee täydentävät lisäpisteet.

Muovipakkausten kierrätys on vapaaehtoista, joten

ne voi edelleen laittaa sekajätteeseen. Sekajäte hyödynnetään
Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa
kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Rinki Oy:n ylläpitämät
muovipakkausten
keräyspisteet:

Likaiset muovipakkaukset sekajätteeseen!
Muovipakkauksia ei kannata lähteä pesemään lämpimällä vedellä, koska
tällöin kierrättämisestä saatava ympäristöhyöty on negatiivinen verrattuna
energiahyödynnykseen. Jos pakkaus on niin likainen, ettei se pelkällä
huuhtaisemisella tai pyyhkäisemisellä lähde puhtaaksi, kannattaa pakkaus
laittaa suosiolla sekajätteeseen. Riittävän puhdas elintarvikepakkaus on
sellainen, josta ei aiheudu hajuhaittoja pidemmälläkään ajalla.
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• Saarijärvi, K-Supermarket Minttu
Torikatu 5
• Karstula, S-market
Keskustie 2
• Äänekoski, K-Citymarket
Työskintie 3
• Pihtipudas, K-Supermarket
Asematie 1
• Viitasaari, K-Supermarket
Postikuja 1
• Viitasaari, ABC asema,
Kokkosalmentie 7

Kiinteistön jäteastioihin
sekajäte

biojäte

Hyödynnetään energiana Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa

Kompostoidaan itse tai laitetaan biojätteen
erilliskeräysastiaan. Erilliskerätty biojäte hyödynnetään esim. multatuotteiden valmistuksessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Muovipakkaukset
Muut muovituotteet ja styroksi
Likainen, märkä pahvi, kartonki ja paperi
Vaipat ja muut hygieniatuotteet
Tekstiilijäte ja kengät
Kahvi- ja sipsipussit, videokasetit
Imurin pölypussit
Muu kierrätyskelvoton poltettavaksi
soveltuva jäte

• Ruuantähteet ja muut elintarvikkeet
• Kahvinporot, suodatin- ja teepussit
• Munankuoret, ruodot, luut ja
kalanperkuujätteet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Talouspaperi, nenä- ja lautasliinat
• Kukkamulta ja kasvinjätteet
• Kinkkurasva

Voit itse päättää vietkö muovipakkaukset erilliskeräykseen vai laitatko ne energiatuotantoon menevän
sekajätteen joukkoon. Sekajätteen joukkoon voi laittaa
yksittäisiä hehku- ja halogeenilamppuja, keramiikkaesineitä ja kierrätykseen kelpaamatonta lasia. Isommat määrät tulee viedä jätekeskukseen tai -asemalle.

Liemet tulee valuttaa viemäriin.
Viemäri ei kuitenkaan muulta osin
ole ruokajätteiden käsittelypaikka.
Kompostissa tai bioastiassa liika
kosteus aiheuttaa mm. hajua. Biojätteen joukkoon voi laittaa jähmettynyttä rasvaa.

Aluekeräyspisteisiin tai talonyhtiön omiin jäteastioihin
metalli

paperi

kartonki

Hyödynnetään metalliteollisuudenraaka-aineena.

Hyödynnetään mm. paperin valmistuksessa.

Hyödynnetään mm. uusien kartonkipakkausten valmistuksessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Kaikki paperi, joka tulee
postilaatikkoon, kelpaa
paperinkeräykseen.

•
•
•
•
•

Säilykepurkit
Pantittomat juomatölkit
Metallikannet ja -korkit
Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
Täysin tyhjät aerosolipullot
Täysin tyhjät maalipurkit
Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
Kattilat, paistinpannut ja muut
pienet metalliesineet

Suuremmat metalliromut tulee viedä
jätekeskukseen tai -asemalle.

Niittejä ei tarvitse poistaa.

lasi

Aaltopahvi
Maito- ja mehupurkit
Muro-, kaura- ja keksipaketit
Pizzalaatikot ja munakennot
Paperipussit ja -kassit

Tarvittaessa huuhtele pakkaus
ja litistä kasaan.

Hyödynnetään mm. uusien lasipakkausten valmistuksessa.
• Värilliset ja kirkkaat lasipullot ja
-purkit
Poista korkki tai kansi
ja huuhtele.
Lasin joukkoon ei
saa laittaa posliinia,
keramiikkaa tai
lasiastioita.
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Sammakkokangas Oy:n yhteistyökumppani
laskutuksessa on Ropo Capital Oy

S

ammakkokangas on automatisoinut laskutustaan Ropon
laskun elinkaaripalvelun avulla. Laskutusuudistuksessa
tärkeintä on resurssien käytön järkeistämisen lisäksi prosessin
helpompi hallittavuus ja kattavampi seuranta.
Jätehuoltoala uudistuu nopeaa tahtia – monessa jäteyhtiössä on vastassa laskutusmäärien nopea kasvu mm. uusien
osakaskuntien myötä ja samalla paine sähköistymiseen ja
automatisointiin on kova. Sammakkokankaan tilanne on
jätehuoltoyhtiölle tyypillinen; yhtiössä pyöritetään samanaikaisesti useita kehityshankkeita, nykyaikaistetaan toimintamalleja ja valmistaudutaan kasvavaan resurssitarpeeseen.
Ropo Capitalin asiakaspalvelu:
Arkisin ma-pe kello 8 – 20 ja lauantaisin kello 10 – 15
Puh. 09 4246 1309 tai sammakkokangas@ropocapital.fi

Ropon kanssa toteutetun laskutusuudistuksen avulla
Sammakkokangas hakee selkeyttä laskutuksen hallintaan
ja vastaa tulevien vuosien aikana lähes kaksinkertaistuvaan
laskutusvolyymiin.
Sammakkokankaalle toteutettuun palvelukokonaisuuteen
kuuluu laskujen välitys ja saatavien hallinta maksumuistutuksista perintätoimiin. Lisäksi Ropo vastaa maksamiseen
liittyvästä asiakaspalvelusta kuten eräpäivän siirtämisestä
tai maksusuunnitelmista. Jatkossakin Sammakkokankaan
asiakaspalvelu vastaa laskun sisältöön ja palvelumuutoksiin
liittyvistä asioista
Sammakkokankaan oma asiakaspalvelu palvelee:
Arkisin ma-pe kello 9 – 15
Puh. 044 4685 502 tai info@sammakkokangas.fi

Kuka olet ja missä kunnassa asut?

i!
Minna tässä he
aa?
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Minna Harju
Asun työviikot Saarijärvellä Autiolahdessa ja viikonloput Jämsässä puolisoni kanssa.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Olen tullut palveluneuvojan tehtävään helmikuussa 2016. Vastaan asiakaspalvelussa yhtenä neuvojana asiakkailta tuleviin erityyppisiin puheluihin
sekä sähköposteihin. Hoidan asiakasrekisterin ylläpitoa, laskutusta ja yhteydenpitoa jätekuljettajiin sekä kirjanpidon tehtäviä.
Mistä aiheesta tulee eniten puheluita?
Puheluiden aihepiirit vaihtelevat kausiluonteisesti. Keväällä vapaa-ajan asukkaat vahvistavat kesän
tyhjennysajankohtia ja ympäri vuoden tulee puheluita tyhjennysajankohdista. Asiakkaalla on mahdollisuus sähköisessä asioinnissamme tarkistaa seuraavan tyhjennyskerran ajankohta kirjautumalla sähköisen asioinnin käyttäjäksi. Siihen tarvitaan vain viimeisin lasku. Käyttäjätunnuksena toimii laskulta
löytyvä asiakasnumero, jos ei ole aiemmin kirjautunut sähköisen asioinnin käyttäjäksi ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasanana laskun numero. Sähköisen asioinnin kautta voi laittaa muutospyynnön
tyhjennysväleihin. Palautetta Sammakkokankaan toiminnasta voi antaa ilman kirjautumista sähköiseen
asiointiin Asioi verkossa –linkin takaa kohdasta Anna palautetta tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla
osoitteeseen info@sammakkokangas.fi
Mistä pidät työssäsi?
Pidän työni monipuolisuudesta sekä ratkaisujen löytymisestä asiakkaille heidän jätehuollollisiin
ongelmiinsa. Työyhteisössä voin jakaa työtehtäviä työkavereiden kanssa tai vaihdella painopistettä,
jolloin jonkin osa-alueen ammattitaito ei häviä.
Kerro jätevinkki lukijalle.
Biojätettä on päätynyt vielä sekajäteastioihin runsaasti eli noin 30% painosta. Jätehuoltomääräysten
mukaan biojäte tulee joko kompostoida tai sopia erilliskeräyksestä eli biojäteastian tyhjennyksistä kiinteistöillä. Kompostointi onnistuu etenkin kesäaikaan kompostoreissa hyvin, joten se on halpa
ja ekologinen vaihtoehto. Jos talviaika tuo haasteita kompostoinnille, voi biojätteelle sopia erilliskeräyksen pelkästään talviajaksi. Talvella niin kompostori kuin biojäteastiakin jäätyvät helposti, joten molemmista tulee huolehtia. Kompostori tarvitsee riittävästi huolenpitoa eli sekoitusta ja
tukiainetta eli haketta, oksasilppua tmv. Jotta tyhjennettävä bioastia ei talvella jäädy, suositellaan biojätteen jäähdytystä ennen astiaan laittoa. Bioastian pohjalle voi laittaa eristävän kerroksen
esim. sanomalehtiä estämään biojätteen jäätymisen astian pohjaan kiinni.
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Tiedätkö mihin
nämä jätteet
lajitellaan?

2. Vanhentuneet vitamiinit

3. Käsirasva

6. Kausivalot

7. Konetiskiaine

Oikeat vastaukset löydät sivulta 12.

1. Kynsilakanpoistoaine

4. Partavesi

5. Hiuslakka

Kuka olet ja missä kunnassa asut?

Päeveä kaikille!

Rauno Kauppinen
Asun Kannonkoskella.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Olen jätehuoltotyöntekijä. Työnkuva sisältää konetöitä kuten kuormien
lastausta, toimistotöitä vastaanotossa, aluekeräyspisteiden siivousta ja
vaarallisten jätteiden käsittelyä ja pakkausta.
Mikä on haastavaa työssäsi?
Kevään ja syksyn aluekeräyspisteiden siivoukset työllistävät. Erityisesti näihin aikoihin siivotaan varastoja, jolloin aluekeräyspisteille
ajetaan jätettä, jotka eivät sinne kuulu. Tämä työllistää ja aiheuttaa
aikapulaa siivota muita läpikäytäviä keräyspisteitä. Haastavaa on myös
saada ihmiset ymmärtämään jätelajittelun merkitys.
Mistä pidät työssäsi?
Itsenäinen työskentely ja työn vaihtelevuus. Se, että saa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa
ja saa suoraa palautetta toiminnasta. Mukavat työkaverit ja työyhteisö.
Kerro jätevinkki lukijalle.
Pidä Suomi siistinä ja kierrätä! Toisen jäte on toisen raaka-aine.
Autoilija: Älä heitä jätteitä ikkunasta ulos/jätä tavaroita P-alueelle. Parkkipaikat ja aluekeräyspisteet eivät ole kaatopaikkoja. Laita jätteet niille kuuluviin astioihin äläkä niiden viereen. Joskus
itse keräysastiat ovat tyhjät, mutta jätteet on jätetty astian viereen.
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Vaaralliset jätteet
turvallisesti talteen

Lisätietoa vaarallisista
jätteistä löydät osoitteesta
vaarallinenjate.fi

Mitä tarkoittaa vaarallinen jäte?
Vaarallinen jäte on jätettä, joka on jo pieninä määrinä
haitallista tai vaarallista terveydelle tai ympäristölle väärään
paikkaan joutuessaan. Vaarallista jätettä löytyy ihan normaalin arkielämän ympäriltä. Esimerkiksi pesuaineet, hajuvedet,
hiuslakat, öljyt, maalit ja liimat ovat vaarallista jätettä.

Kuinka tunnistaa vaarallinen jäte?
Vaarallisen jätteen tunnistaa punareunaisista varoitusmerkeistä, joita käytetään pakkauksissa osoittamassa aineen
vaarallisuuden. Joistain vaarallisen jätteen pakkauksista ei
merkintää kuitenkaan löydä.

Vaarallisia jätteitä ovat
• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet sekä jäteöljyt
• öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet (myös
öljykanisterit)
• liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja maalit, liimat,
lakat (myös kynsilakka)
• puunsuoja- ja kyllästysaineet
• haju- ja partavedet
• aerosolipakkaukset (ponnekaasulliset pakkaukset mm.
hiuslakat)
• emäksiset pesuaineet
• kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
• uudenvuodentinat
• valokuvauskemikaalit
• voimakkaat hapot kuten rikkihappo
• asbestipitoinen jäte (vaatii erityiskäsittelyä, pakattava
erikseen)
• painekyllästetty puu
• loisteputket ja energiansäästölamput
• paristot, nappiparistot ja akut
• elohopeakuumemittarit
• käyttämättä jääneet lääkkeet
Jos vaarallisen jätteen pakkaus on tyhjä ja täysin kuivunut, voi
sen lajitella pakkauksen materiaalin mukaan kierrätykseen.
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Esimerkiksi tyhjäksi käytetyt ja kuivuneet maalipurkit sekä
aerosolipakkaukset, jotka eivät enää sisällä painetta eli eivät
hölsky tai pihise, voi laittaa metallinkeräykseen. Öljykanisterit ovat aina vaarallista jätettä tyhjäksi käytettynäkin. Myös
öljyiset rätit ovat vaarallista jätettä.

Minne toimittaa vaarallinen jäte?
Kotitalouksien vaarallinen jäte tulee toimittaa Sammakkokankaan ylläpitämille jäteasemille tai -keskukseen (yhteystiedot
lehden takakannessa). Paristoille ja pienille akuille löytyy
useiden kauppojen aulasta keräyslaatikot. Sammakkokangas
tekee kaikkien toimita-alueensa apteekkien kanssa yhteistyötä. Vanhentuneet lääkkeet vastaanotetaan apteekeissa. Vaarallisista jätteistä ei peritä vastaanottomaksua. Tämä palvelu
katetaan perusmaksutuloilla.

Mitä vaaralliselle jätteelle tapahtuu?
Vaaralliset jätteet viedään Riihimäelle Fortumin vaarallisten
jätteiden käsittelylaitokseen. Vaarallinen jäte hävitetään
kierrättämällä, polttamalla ja loppusijoittamalla. Esimerkiksi
jäteöljyt päätyvät uusien öljytuotteiden raaka-aineeksi. Osa
vaarallisista jätteistä käsitellään polttamalla Fortumin korkealämpötilapolttolaitoksessa, missä on korkeampi polttolämpötila ja tehokkaampi savukaasujen puhdistus kuin sekajätteen
polttoon tarkoitetuissa laitoksissa. Sekajätteen joukkoon
joutuessa vaarallinen jäte lisää sekajätteen polttolaitoksessa
puhdistuskemikaalien käyttöä sekä päästöjä. Kaikkia vaarallisia jätteitä ei voi käyttää uudelleen tai hävittää polttamalla. Nämä loppusijoitetaan tarkoitusta varten rakennetulle
alueelle
Vastaukset sivun 11 lajittelukysymyksiin:
1. Kynsilakanpoistoaine = vaarallinen jäte (helposti syttyvä)
2. Vanhentuneet vitamiinit ja luontaistuotteet = sekajäte
3. Käsirasva = sekajäte
4. Partavesi = vaarallinen jäte (helposti syttyvä)
5. Hiuslakka (aerosoli) = vaarallinen jäte MUTTA täysin tyhjänä metalliin
6. Kausivalot = sähkölaite (verkkovirralla, akulla tai paristoilla toimivat)
7. Konetiskiaine = vaarallinen jäte (ympäristölle haitallinen)

Paperinkeräys opetti
suomalaiset kierrättämään
Lajittelussa jokainen on päätöksentekijä.
Paperin kierrättäminen on helppo keino
säästää ympäristöä
Teksti: Encore Ympäristöpalvelut

Vuonna 1943 perustettu
ympäristöalan pioneeri toimi pitkään
nimellä Paperinkeräys. Vuoden 2019
alusta alkaen yritys on toiminut
nimellä Encore Ympäristöpalvelut.

K

eräyspaperin kierrättämisellä on Suomessa pitkä historia.
Tarve paperin kierrättämiselle lähti Suomessa talvisodan
jälkeen vallinneesta niukkuudesta ja teollisuuden raaka-ainepulasta. Paperi oli arvokas raaka-aine, joka haluttiin kiertoon.
Vuonna 1943 tehtävää perustettiin hoitamaan yritys, joka
toimii nykyisin nimellä Encore Ympäristöpalvelut. Ensimmäisen kierrätyskampanjan järjestimme vuonna 1947. Palkintona
paperin kierrättämisestä sai Jäte-Joonas-makeisia. Makeannälkä sai suomalaiset sinä vuonna keräämään 5400 tonnia
paperia. Opetimme suomalaiset kierrättämään, kertoo Encore
Ympäristöpalveluiden toimitusjohtaja Petri Aaltonen.
Monilla on menneiltä vuosikymmeniltä lämpimiä muistoja paperin kierrättämisestä, sillä keräyspaperista palkittiin. Syötävän lisäksi palkkiona oli tavaroita, joita pula-ajan
Suomessa ei ollut helposti saatavilla. Olojen normalisoituessa
ja palkintojen parantuessa paperimäärät kasvoivat tuntuvasti. 1950-luvun alussa käynnistettiin Vaihda paperi kelloon
-kampanja. Pöytähopeat lanseerattiin palkkioksi 1950-luvun
puolivälissä. 1960-luvulla kouluille tuli mahdollisuus hankkia
luokkiin televisioita palkkioksi keräyspaperista. Palkkiokeräys
oli suosittu ja vakiintunut tapa 1970-luvun alkuun asti.
Palkkioista luovuttiin 1970-luvulla, sillä taloudellinen
tilanne oli Suomessa niin paljon parempi, että aika oli ajanut
kupongeista ohi. Sen sijaan paperinkeräys järjestettiin systemaattisella ja laajamittaisella keräysvälineverkostolla. Taajamissa paperia alettiin kerätä kiinteistökohtaisista astioista ja
haja-asutusalueilla alueellisista keräyspisteistä.

Tuottaja vastaa materiaalien kierrosta
Paino- ja kirjoituspaperi tulivat tuottajavastuun piiriin
1990-luvun lopulla. Tuottajavastuu tarkoittaa, että valmistaja
on vastuussa siitä, että käytön jälkeen materiaalit päätyvät
viranomaisten määräämään uusiokäyttöön.
Tuottajavastuun ensisijainen tehtävä on lisätä kierrätystä
ja vähentää jätteen syntymistä. Tuottajavastuulla on ollut
vuosien saatossa merkittävä vaikutus ympäristöön ja päästöihin. Oikein, ja mieluiten jo syntypaikalla, lajiteltu jäte pystytään kierrättämään ja hyödyntämään tehokkaasti. Suomen
lainsäädäntö määrittää selkeästi tuottajan vastuut ja velvollisuudet. Tuottajan tulee huolehtia markkinoille luovuttami-

ensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytöstä,
hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä
niistä syntyvistä kustannuksista.
Tuottajan osalta järkevin tapa huolehtia tästä vastuusta on
liittyä tuottajayhteisöön, jonka kautta tuottajavastuusta huolehditaan valtakunnallisesti. Encore Ympäristöpalvelut hoitaa
paperin tuottajavastuuta Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n edustajana.

Lajittelussa jokainen on päättäjä
Syyt paperin kierrättämiselle ovat vuosien kuluessa muuttuneet. Palkkioiden sijaan nykyisin kierrättämään motivoi huoli
ympäristöstä. Paperin kierrättäminen onkin helppo keino
säästää ympäristöä. Jotta paperi pysyy kierrossa, eri jakeet
tulee lajitella oikeisiin astioihin. Keräyspaperiastiaan kuuluu
kaikki paperi, joka kotona tai työpaikalla tulee postiluukusta
tai jaetaan postilaatikkoon. Astiaan kuuluvat sanoma- ja
aikakauslehdet, mainosposti, esitteet ja muut vastaavat
painotuotteet, pehmeäkantiset kirjat, värilliset ja värittömät
kopiopaperit ja tulosteet, valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit,
valkoisesta paperista tehdyt paperikassit ja kaikki kirjekuoret
niin kodeissa kuin toimistoissakin.
Lajittelussa jokainen on päätöksentekijä. Pitkän historian
ansiosta suomalaiset hallitsevat paperin kierrättämisen, ja
meillä paperin kierrätysaste on huippuluokkaa, 85 %. Puhdas
keräyspaperi pääsee uusiokäyttöön raaka-aineena. Kierrätetystä paperista saadusta raaka-aineesta valmistetaan muun
muassa sanomalehti- ja pehmopaperia. Paperi kiertää noin
viisi kertaa. Tämä vähentää uusien materiaalien tarvetta ja
säästää ympäristöä

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt
tilaa paperin maksuton keräys!
Jos haluat toteuttaa keräyspaperipalvelun
helposti ja vaivattomasti, lue lisää encorepalvelut.fi

13

Loka-auton kyydissä
Teksti: Heli Pekkarinen

Matkaan lähdettiin klo 10.20
Matkalla keskusteltiin tyhjennysten yhteydessä eteen tulevista haasteista. Talviaikana kaivo saattaa olla lumen peitossa, joten ensitöikseen voi joutua lumitöihin. Lumenlapiointi
ei varsinaisesti kuulu kaivon tyhjennyspalveluun. Toisinaan
kaivon kansi voi olla jäätynyt tai liete jäätynyt kaivossa.
Jäätynyt liete on mahdoton sulattaa ja silloin joudutaan
tekemään rautakangella reikä jäätyneeseen pintaan. Kaivon
kansi voi olla myös niin suuri ja kahvaton, että se on todella
vaikea avata. Rautakanki ja lumilapio ovat ehdottomat
lisävarusteet.
Kaivojen sijainti tulisi jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon tyhjentämisen näkökulmasta.
Kaivojen tulisi sijaita paikassa minkä lähelle pääsee autolla.
Imuletkun riittävyys voi olla este tyhjennykselle, etenkin
jos matka kaivolle ei ole tiedossa etukäteen. Kuljettajan
pitää myös varoa rikkomasta asiakkaan koriste-esineitä tai
tallomasta kukkapenkkejä. Joskus joutuu varomaan myös
kotieläimiä. Keskustelu johti lopulta siihen, miten paljon
helpompi on tyhjentää kaivot sulanmaan aikaan. Ensimmäiseen paikkaan kuljettaja on menossa ensimmäistä kertaa.
Oikeasta kiinteistöstä ei olla aivan varmoja, joten soitetaan
asiakkaalle.

Kello 10.40
Asiakas oli luonut lumet kaivolle johtavalta polulta ja
puhdistanut kaivojen kannet. Loka-auton kuljettaja kantaa
imuletkun lisäletkuineen kaivon ja auton välille. Matkaa
kaivolle on arviolta 30 metriä. Kiinteistöllä on kaksi perinteistä betonirengaskaivoa, joissa on asianmukaiset kannet.
Ensimmäinen kaivo on melko täynnä. Tyhjennys olisi ollut
hyvä tehdä jo aikaisemmin, koska liete ja paperi olivat tukkeuttaneet talolta tulevan viemäriputken. Letkulla imemällä
tuloputken päästä ja vessaa vetämällä saadaan putki auki.
Vesi alkaa virrata tyhjennettyyn kaivoon. Kello 11.10 päästään lähtemään seuraavaan kohteeseen.

Saavutaan toiseen kohteeseen kello 11.25
Matkaa on täälläkin autolta kaivolle noin 30 metriä. Kuten
ensimmäisessäkin kohteessa lumityöt on tehty. Kohteessa
on muovinen kolmiosainen kaivo. Kaivo täyttää nykyvaa-
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timukset kolmiosaisuudellaan. Kaivoon on vaikea nähdä
pienen suuaukon takia. halkaisija (n. 40 cm). Otsalampun
avulla kuljettaja pystyy näkemään pimeään kaivoon. Kaivo

on kulmikas, jonka vuoksi puhdistaminen on haastavaa.
Kaivon tuloputkea ei näy ollenkaan. Mikäli se tukkeutuisi,
putken avaaminen olisi ongelmallista. Tämä kaivo oli aika
täynnä lietettä ja pinnalla oli paksu kerros. Tyhjennys olisi
pitänyt tehdä aikaisemmin. Liian pitkäksi venynyt tyhjennysväli aiheuttaa sen, että liete pääsee imeytyskenttään
ja kenttä tukkeutuu sekä puhdistusteho heikkenee. Kello
11.55 pääsemme lähtemään.

Talvipäivään oli tilattu vain kaksi tyhjennystä
Suuntaamme kohti jätevedenpuhdistamoa. Saavumme
puhdistamolle kello 12.05. Puhdistamolta kuljettaja saa
tyhjennyksen päätteeksi kuitin, josta näkee puhdistamolle
toimitetun lietteen määrän. Lähdemme jätevedenpuhdistamolta kello 12.15. Ajellessamme pois puhdistamolta
keskustelemme vielä mm. tyhjennyshinnoittelusta.
Matkalla keskustelimme kaivon tyhjennyshinnan muodostumisesta. Mikäli mahdollista tyhjennykset pyritään
rytmittämään niin, että samalta alueelta tyhjennetään yhtä
aikaa. Näin säästyy aikaa ja kertyy vähemmän kilometrejä.
Lopuksi keskusteltiin siitä, että suurella autolla ei pääse joka
paikkaan. Tiet, sillat ja lossit aiheuttavat painorajoituksia.
Nämä tulee huomioida tyhjennystilauksen yhteydessä
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Sammakkokangas ei käsittele jätteitä alueella vaan asema toimii
vastaanottopaikkana. Erilaiset kodin jätteet kerätään lavoille ja
kontteihin, millä ne kuljetetaan varsinaisiin käsittelypaikkoihin.
Asemalla vastaanotettavia jätteitä ovat mm. asumisessa syntyvät vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puu, puutarhajäte, rakentamisen ja siivouksen jätteet
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Äänekosken Koukkuniemen teollisuusalueelle on suunnitteilla
vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita palveleva jäteasema. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa, kun lumi ja routa ovat sulaneet.
Mikäli hankkeessa päästään etenemään suunnitellusti, asema
avataan loppuvuodesta käyttöön.
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Kuka olet ja missä kunnassa asut?
Tero Kautto
Asun Äänekoskella.
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Muista kierrättää, sillä
näin saadaan jätejakeet
kiertoon uudelleen!

Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Olen jätehuoltotyöntekijä. Vastuualueena ovat Äänekoski, Suolahti, Konginkangas ja Sumiainen.
Mikä on haastavaa työssäsi?
Kesälomien alkaessa aluekeräyspisteiden kuormituksesta johtuva siivouspaine.
Mistä pidät työssäsi?
Plussaa on työn monipuolisuus ja hyvä työyhteisö.

Poistotekstiilien kestävä kierto

L

ounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT koordinoivat yhdessä Telaketjua, Suomeen rakennettavaa poistotekstiilin keräys-,
lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuutta. Telaketju toimii sateenvarjona hankkeille ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuden
ja tiedonjakokanavan eri toimijoiden ja hankkeiden välillä.
Telaketju hankkeita on tällä hetkellä neljä, joiden päärahoittajina toimivat Business Finland, Ympäristöministeriö, Työ- ja
elinkeinoministeriö ja Varsinais-Suomen Liitto. Kuntien jätelaitokset (Sammakkokangas Oy mukaan luettuna) ovat mukana
Telaketju TEM hankkeessa, jossa kehitetään poistotekstiilin jalostuslaitosta. Hanke kestää 31.7.2020 saakka.

Telaketju-hankkeiden lähtökohtia ovat:
• tekstiilien kiertotalousratkaisujen kehittäminen
• työllistävä vaikutus ja uuden liiketoiminnan syntyminen Suomeen ja
• avoimuus ja vastuullisuus tekstiilijätteen hyödyntämisessä.
Lisätietoa: https://telaketju.turkuamk.fi/
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Suunnittelija

Tarkastaja

Piirtäjä

Vast.suun/Hyväksyjä

Veli-Matti Huttune

Jätekeskuksen ja -asemien aukioloajat
Kunta

Osoite

Saarijärvi

Kannonkoskentie 1134

Karstula

Lampisuontie 50

Kivijärvi

Sahantie

Kinnula

Kaatopaikantie 70

Pylkönmäki

Mätässuontie 7

Kannonkoski

Mannilantie 11

Uurainen

Häkintie 74 b

Konginkangas

Yrjöläntie 18

Sumiainen

Haketie 10

Petäjävesi

Välitie 2

Asiakaspalvelu
ma - pe klo 9 – 15
puh. 044 4685 502
info@sammakkokangas.fi
www.sammakkokangas.fi

Sammakkokangas tiedotuslehti
2019
Toimitus
Toimitus-Team Sammakkokangas Oy
Päätoimittaja Outi Ruuska
Toimittaja Iiris Lehtinen

Kesäajan aukioloajat
(maalis‐marraskuu)
ma‐ke, pe klo 8.00‐15.45
to klo 10.00‐18.00
ma ja to
klo 14.00‐17.00
tiistai
klo 14.00‐17.00
keskiviikko
klo 14.00‐17.00
tiistai
klo 14.00‐17.00
torstai
klo 14.00‐17.00
ma ja ke
klo 14.00‐18.00
ke
klo 15.00‐17.00
to
klo 16.00‐18.00
ma ja pe
klo 14.00‐18.00

Talviajan aukioloajat
(joulu‐helmikuu)
ma‐ke, pe klo 8.00‐15.45
to klo 10.00‐18.00
ma ja to
klo 14.00‐17.00
Auki viikoilla 51, 2 ja 6
tiistaina klo 14.00‐17.00
Auki viikoilla 51, 2 ja 6
keskiviikkona klo 14.00‐17.00
Suljettu viikot 40‐18
Auki viikoilla 51, 2 ja 6
torstaina klo 14.00‐17.00
ma ja ke
klo 14.00‐18.00
ke
klo 15.00‐17.00
to
klo 16.00‐18.00
ma ja pe
klo 14.00‐18.00

Sammakkokankaan jätekeskus
Jätteen vastaanotto puh. 044 4685 509

Ulkoasu ja taitto
Grafitatu Oy
Tommi Kuosmanen
Kannen kuva
Minna Harju
Palaute
Päätoimittaja Outi Ruuska
info@sammakkokangas.fi

Löydät meidät:

Jakelu			
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven,
Kinnulan, Uuraisten, Petäjäveden
Saarijärven ja Äänekosken kotitalouksiin.
Julkaisu
Toukokuu 2019

