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Osakaskuntia täysi tusina

”Roska” Ruuskan reportaasi

Multia ja Hankasalmi mukaan jätehuollon kuntayhteistyöhön

Sammakkokangas Oy:n toiminta käynnistyi vuoden 2004 alussa. Valtakunnallinen jätehuolto oli tuolloin varsin erilaista, kuin
mitä se on nyt vuonna 2020. Yhtiö keskittyi alussa rakentamaan
EU normit täyttävää loppusijoitusaluetta ja suurin osa yhtiölle käsiteltäväksi tulleista jätteistä loppusijoitettiin. Tilanne on
nyt toinen. Loppusijoitettavan jätteen määrä on muutaman
prosentin. Jätteen materiaali- ja energiahyödyntäminen ovat
korvanneet loppusijoittamisen. Törmään varsin usein siihen
käsitykseen keskustellessani alueemme asiakkaiden kanssa,
että Sammakkokankaan pääasiallinen tehtävä olisi edelleen
kaatopaikkatoiminta ja kotitalouksilta kerättävä sekajäte päätyisi edelleen käsittelemättä penkkaan.

Multian ja Hankasalmen kuntien päätökset osakkuudesta
Sammakkokangas Oy:ssä tulivat lainvoimaisiksi syksyllä 2019.
Yhteistyö käynnistettiin 1.1.2020 alkaen, kun jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät yhtiön hoidettaviksi. Näitä tehtäviä ovat
mm. jätteen käsittelypalvelut, keräyspisteverkoston ylläpito,
jäteneuvonta ja tiedotus. Osakkuuden myötä jätehuollon viranomaistehtävät siirtyivät Sydän-Suomen jätelautakunnalle.
Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi jätehuollon liittymisten
seuranta, jätehuoltomääräysten, palvelutason ja jätetaksan
vahvistaminen. Multian ja Hankasalmen kunnilla ovat edustajat
yhtiön hallituksessa ja jätelautakunnassa. Osakkuus yhtiössä ei
ole muuttanut Multian ja Hankasalmen alueella jäteastioiden
tyhjennyspalvelua. Tyhjennyksen jäteastialle voi tilata toistaiseksi haluamaltaan kuljetusyritykseltä.

Nykyisin materiaalihyödynnykseen ohjautuu reilu 42 %,
energiahyödynnykseen reilu 55 % ja loput päätyvät loppusijoitukseen. Sammakkokankaan tavoite on lisätä materiaalihyödynnystä. Biojätteen määrä sekajätteessä on pysytellyt lajitteluvelvoitteesta huolimatta noin 30 prosentissa. Biojätteen
lajittelun kohentumisella olisi materiaalihyödyntämiseen suuri
merkitys. Tässä lehdessä sivulla 10 on juttu biojätteestä.
Muovinkierrätys kiinnostaa tällä hetkellä suuresti. Se on ymmärrettävää. Täyttäähän muovi lähes kokonaan jäteastiamme.
Muovinjalostuskapasiteetti on vielä varsin rajallinen. Uusiomuovi uutisoi äskettäin, että lisäkapasiteettia etsitään ulkomailta. Kuljetusmatkojen kasvaessa myös päästöt kasvavat.
Toisaalta muovinkierrätyksen ympäristöhyötyä ei verrata kaatopaikkakäsittelyyn vaan energiahyödynnykseen. Sammakkokangas on saanut paljon yhteydenottoja, joissa toivotaan muovinkeräyksen lisäämistä. Monelle tulee kuitenkin yllätyksenä se,
että muovinkierrätyksen lisääminen lisää myös kustannuksia.
Materiaalina muovista ei saada tuottoja vaan keräysvälineet,
keräily ja käsittelyyn toimittaminen aiheuttavat kustannuksia.
Sammakkokangas ja Sydän-Suomen jätelautakunta joutuvat
pohtimaan jätehuoltoa suunnitellessa millaista palvelutasoa
tavoitellaan ja mitä jätehuolto saa maksaa asukkaille. Myös ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan, kun jätehuoltoratkaisuja mietitään. Lopputuloksena haetaan mahdollisimman
kustannustehokasta, kattavaa ja ympäristöä mahdollisimman
vähän kuormittavaa mallia. Tämä ei ole joka puolella Suomea
juuri samanlainen.
Jos saisin esittää yhden toiveen, toivoisin sitä, että sekajätteen
joukosta lajiteltaisiin biojäte tarkemmin eroon ja se hyödynnettäisiin, joko omatoimisesti kompostoimalla tai liittymällä biojätteen erilliskeräykseen. Nykyisin biojätteen erilliskeräykseen
liittyminen on mahdollista tietyin rajoituksin myös haja-asutusalueella. Biojätteen määrän vähentyminen sekajätteessä ja ohjautuminen materiaalihyödynnykseen nostaisi kierrätysastetta.
Toisaalta energiahyödynnykseen menevän sekajätteen laatu
paranisi. Haastankin meidät kaikki lajittelemaan biojätteen
eroon sekajätteestä. Jätteen syntypaikkalajittelun onnistuminen on alueellisen jätehuollon onnistumisen kulmakivi.
Hyvää kevättä ja pian alkavaa kesää!

Outi Ruuska
Toimitusjohtaja, Sammakkokangas Oy
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Sammakkokangas Oy:n osakaskuntien määrä nousi Multian
ja Hankasalmen myötä 12. Perustamisen jälkeen yhtiöön liittyi vuonna 2014 Uuraisten kunta, 2017 Äänekosken kaupunki
ja 2018 Petäjäveden kunta. Perustajakuntia ovat Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kannonkoski ja Kivijärvi.
Sammakkokangas on siis 100 prosenttisesti kuntien omistama
yhtiö. Yhtiön hallituksessa on edustaja jokaisesta osakaskunnasta.

Sammakkokangas Oy on yhteiskunnallinen yritys
Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat
yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää
pitkän tähtäimen liiketoimintaa. Merkin voi saada käyttöönsä
yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.
Myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton
käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella
puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta.
Sammakkokangas Oy on yhteiskunnallinen yritys. Sen tehtävä
on tuottaa omistajakunnilleen jätelaissa määritellyt jätehuollon
palvelutehtävät. Yhtiö ei tavoittele voittoa vaan palvelut tuotetaan omakustannusperiaatteella. Mahdolliset voitot ohjataan
toiminnan kehittämiseen, lainojen nopeampaan takaisin maksuun tai hintojen alentamiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Asukkaiden rahaa säästyy muuhun kuluttamiseen
Teksti: Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry

Enemmistö Sammakkokankaan asiakkaista
suomalaisen ja eurooppalaisen enemmistön
joukossa
Kun syyskuun alussa Äänekosken asukkaat saavat jäteastian tyhjennykset ja jätteenkuljetuksen kunnan eli Sammakkokangas
Oy:n järjestämänä, on 75 prosenttia Sydän-Suomen asukkaista
kunnan kilpailuttamien jätteenkuljetusten piirissä. Aiemmin Saarijärven, Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Uuraisten kuntien asukkaat ovat saaneet Sammakkokankaalta kaiken
asumisen jätehuoltopalvelut. Jätehuolto on asukkaille välttämättömyyspalvelu samoin kuin vesihuolto. Palvelun on toteuduttava
kaikissa olosuhteissa.
”Suomessa kunnan kilpailuttamat jätteenkuljetukset ovat jatkuvasti yleistyvä käytäntö. Kunta hankkii asukkaan puolesta 70
prosentille jätteenkuljetukset”, tietää Suomen Kiertovoima ry:n
asiantuntija Heli Haapea.
Euroopassakin kunnan järjestämä jätehuolto kuljetuksineen on
vallitseva käytäntö suurimmassa osassa maista. Vain Itä-Euroopan maissa, joissa jätehuolto on muutenkin kehittymätöntä, on
jätehuollon järjestäminen jätetty asukkaan tehtäväksi.

Asukkaalle edullista, yrittäjälle mieluista
Kun kunnan jäteyhtiö kilpailuttaa jätteenkuljetukset asukkaan
puolesta, tavallisesti jäteastian tyhjennyshinta laskee. Asukkaat
voivat myös luottaa siihen, että hinnat pysyvät vakaina sekä siihen, että kaikkia asukkaita - esimerkiksi maksukyvystä tai asuinpaikasta riippumatta - kohdellaan samalla tavalla. Asukas saa
kaiken jätehuoltoonsa liittyvän, kuten neuvonnan, palvelumuutokset ja laskutuksen, yhdeltä luukulta. Myös asumisen viihtyvyys
lisääntyy, kun jäteautojen liikenne asuinalueilla vähenee. Tehokkaiksi suunnitellut ajoreitit merkitsevät myös vähemmän kilometrejä ja vähemmän päästöjä ja rasitusta teille.
Sammakkokankaalla ei ole omia jäteautoja, vaan jätekuljetukset
hoitavat Sammakkokankaan julkisella kilpailutuksella valitsemat
aliurakoitsijat. Kun kunnan kilpailuttamat jätteenkuljetukset jaetaan urakka-alueisiin, eivät työt jakaudu vain yhdelle yritykselle.
Kunnan urakoijana kuljetusyrittäjä yritys saa tasaista liiketoimintaa ympäri vuoden ja vuodesta toiseen.

”Vapaa-ajankiinteistöille on samat vaihtoehdot, mutta aluekeräyspisteen käyttö on varmasti kätevintä monelle kiinteistölle,
joka on käytössä vain kesäaikana ja käyttö on vähäistä. Vapaaajankiinteistöille minimivaatimus on 3 kesätyhjennystä”, kertoo
Pekkarinen.
Kaikki, jotka eivät vapaaehtoisesti liity jätehuoltoon omalla astialla
tai kimppa-astialla, liitetään aluekeräyspisteen sekajäteastian
käyttäjiksi. Jäteasiamiehen tehtävänä on seurata, että asukkaat
myös kuuluvat jätehuollon piiriin. Vapaamatkustajia on osassa
aluetta enemmän. Etenkin vapaa-ajankiinteistöjä puuttuu
rekisteristä paljon.
”Kunnan kuljetuksen alueella seuranta on helppoa, mutta kiinteistön haltijan alueella huomattavan paljon haasteellisempaa. Vapaamatkustajia poimitaan esiin vertailemalla eri lähteistä saatavia
tietoja. Näin kiinteistöistä pystytään tunnistamaan jätehuollon
rekistereistä puuttuvat kiinteistöt”, Heli Pekkarinen kuvaa.

Kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii
keskittämistä
Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste vuonna 2018 oli 42 %.
Tavoite olisi kierrättää yhdyskuntajätteestä tänä vuonna 50 prosenttia, viiden vuoden kuluttua jo 55 prosenttia. Vuoteen 2035
mennessä jätteiden materiaalihyödyntämistä tulisi tehostaa niin,
että kierrätysprosentti olisi 65.
EU on nostanut esille Suomen yhdyskuntajätehuollossa mm.
jätteiden erilliskeräyksen tehottomuuden sekä jätehuollon vastuiden jakautumisesta monelle taholle. Yhtenä ratkaisuna asiantuntijat ovat esittäneet luopumista jätekuljetusten kaksoisjärjestelmästä. Tuleva jätelain muutos näyttää, ollaanko Suomessa jo
valmiita siirtymään eurooppalaiseen tehokkuuteen jätevirtojen
hallinnassa.

Vaikutus aluetalouteen suuri

”Se myös lisää yhtenäisyyttä ja kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua. Kokemus kunnan järjestämästä kuljetuksesta on todella hyvä
kunnissa, joissa se on jo vakiintunutta”, kiittelee Heli Pekkarinen.

Pirkanmaa Jätehuolto on hyvä esimerkki siitä, miten julkinen toimija jätevirtojen hallinnan avulla on onnistunut kiihdyttämään
kiertotaloutta. Toimitusjohtaja Harri Kallion mukaan se ei olisi
ollut mahdollista ilman, että jätteenkuljetukset olisivat olleet
kunnan kilpailuttamia. Kun Pirkanmaan Jätehuolto on hankkinut
asukkailleen jätteenkuljetukset, on asukkaiden jäteastian tyhjennysmaksuista saatu maan edullisimmat. Samalla kaikenkokoiset
jätteenkuljetusyritykset ovat päässeet reilusti kilpailemaan urakoiden saamisesta; julkisessa hankinnassa säännöt ovat samat
kaikille. Aluetuntemuksesta on hyötyä, kun oikeaa hintaa työlle
lasketaan. Pirkanmaalla jätteenkuljetuksia urakoi 23 yritystä, niistä 20 on pieniä paikallisia kuljetusyrittäjiä.

Vakituiset asukkaat ohjataan käyttämään omaa astiaa tai yhteisastiaa lähikiinteistön kanssa. Halutessaan voi liittyä myös
jäteyhtiön ylläpitämän alueellisen sekajäteastian käyttäjäksi.
Jäteastian tyhjennysväliä voi pidentää tarpeen ja asukasmäärän
mukaan jopa 8 viikon mittaiseksi.

”Tällä kaikella on valtava merkitys aluetaloudelle. Turun seudulla,
jossa kunta ei vielä kilpailuta kaikkia jätekuljetuksia, asukkaiden
rahaa kuluu yksityisiltä markkinoilta hankittuihin jätekuljetuksiin.
Näin asukkaiden muusta kuluttamisesta 40 miljoonaa euroa jää
pois”, vertaa Harri Kallio Pirkanmaata ja Lounais-Suomea.

Viranomaistyö helpottuu
Sydän-Suomen Jätelautakunnan esittelijä, jäteasiamies Heli Pekkarinen odottaa Äänekosken jätteenkuljetusmuutosta, sillä se
tulee huomattavasti helpottamaan viranomaisen seurantatyötä.
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Mitä asumisessa syntyvälle
Vakituisessa ja vapaa-ajan
asumisessa syntyvät jätteet ohjataan mahdollisuuksien mukaan materiaalihyödynnykseen. Materiaalihyödynnys mahdollistaa sen, että osa uusien tuotteiden materiaaleissa
käytetyistä neitseellisistä materiaaleista voidaan korvata kierrätysmateriaalilla. Monelle tulee yllätyksenä, että sekajäte hyödynnetään
100 %:sti energian tuotannossa. Arjessa syntyvistä asumisen jätteistä
loppusijoitukseen ei ohjata mitään. Ainostaan rakentamisessa voi
ajoittain syntyä jätemateriaaleja, joita ei voida hyödyntää
edes energiatuotannossa.
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Biojäte

Biojäte: Altistaa korroosiolle, lisää
petihiekan kulutusta ja tuhkan
käsittelykustannuksia sekä polttoaineen kosteutta, eli vähentää saadun
sähkön ja lämmön määrää. Nostaa
savukaasujen puhdistustarvetta.
Metalli: Kasvattaa tuhkapitoisuuttaa
ja tuhkan käsittelykustannuksia,
kuluttaa ja aiheuttaa tukoksia
kuljettimilla sekä lyhentää murskien
huoltoväliä.
Lasi: Kasvattaa tuhkapitoisuutta ja
käsittelykustannuksia, lisää kuljettimien kulumista ja lyhentää murskien huoltoväliä.
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Biojä

Biokaasulaitos

Sekajäte

Liikeenteen
polttoainetta ja
kaukolämpöä

i
Yhdestä oikein lajitellusta
roskapussista (~2 kg) tuotetulla
Sähköllä voi
Ladata älypuhelimen 114 kertaa
Pelata 11 h pelikonsolia
Kaukolämpöenergialla voi
Ottaa 7,5 minuutin suihkun
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Riikinvoiman ekovoimalaitos
Käsittelee vuodessa
145 000 tn sekajätettä
Tuottaa vuodessa
180 GWh kaukolämpöä
90 GWh sähköä

jätteelle tapahtuu?
Uusien
metallituotteiden
valmistukseen

Lasi
Metalli

Kartonki

Uusien
kartonkipakkausten
tai
hylsykartonkien
raaka-aineeksi

Paperi
Muovipakkaukset
Uusien muovituotteiden
raaka-aineeksi ja
energiatuotantoon
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Tekstiilit kiertämään!
poistotekstiilien kierrätystä kehittelee Telaketju

E

U on määrännyt, että viimeistään vuonna 2025 jäsenmaiden
tulee kerätä tekstiilijäte erilleen muusta jätteestä. Tekstiilin keräystä, lajittelua ja jatkojalostamista on kehitelty Suomessa vuodesta 2016 asti, jolloin käynnistettiin Tekstiili 2.0 -pilottihanke.
Pilottihankeen jälkeen tutkimusta jatkettiin Telaketju -hankkeella,
joka loppui viime vuonna, mutta suunnittelu jatkui nyt käynnissä olevan Telaketju 2 -hankeen nimissä. Telaketjussa on mukana
tekstiilialan yrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä
jätelaitoksia. Sammakkokangas on yksi mukana olevista jätelaitoksista.
Hankkeen yhtenä osana on rakentaa tekstiilien jalostuslaitos. Pilottilaitoksen rakentaminen on käynnissä ja laitos tulee sijaitsemaan Lounais-Suomessa. Tämän vuoksi poistotekstiilien keräys
on aloitettu ensin Etelä-Suomessa. Tarkoitus on laajentaa keräysverkosto vaiheittain kattamaan koko Suomen, kunhan tekstiilien
käsittely ja jatkojalostuskanavat ovat riittävän valmiita käsittelemään koko Suomen poistotekstiilit.

Vaikka tekstiilijätteelle on tulevaisuudessa tulossa ratkaisu lajitteluun, tulee muistaa, että kierrättämistä parempi vaihtoehto on
vähentää syntyvän jätteen määrä:
• Osta laadukkaita tekstiilejä, jotka ovat usein kyllä kalliimpia,
mutta kestävät käytössä pidempään.
• Harkitse ennen ostopäätöstä, onko ostos todella tarpeellinen.
• Korjaa hieman rikkimenneet vaatteet: pieni reikä on nopea korjata ja huomaamaton. Jos et itse halua tai osaa ommella, hyödynnä ompelimon palveluja ja annat näin työtä kotimaahan.
• Jos haluat vaihtelua vaatekaapin sisältöön, hyödynnä esimerkiksi kaveripiiriä: olisiko teillä vaatteita, mitä ette enää halua
käyttää, mutta joka toiselle sopisi.
Telaketjusta löydät lisää tietoa osoitteesta telaketju.turkuamk.fi.

Mitä tarvitaan, jotta tekstiilikierrätys on mahdollista eli
mitkä ovat Telaketjun tavoitteet?

Sammakkokangas Oy on mukana useammassa
kiertotaloutta edistävässä hankkeessa.

• Jotta kerääminen ei ole turhaa, pitää olla myös tapoja, joilla voidaan hyödyntää tekstiilijäte muuten kuin energiana.

Hankkeita ovat:

• Tekstiilijätettä on hyvin erilaista, joten tarvitaan laitteisto, joka
pystyy riittävän tarkasti erottelemaan materiaalit. Tällä hetkellä
on jo kehitetty käsikäyttöinen infrapunaan perustuva teknologia tekstiilijätteiden lajitteluun.

• Tekstiilikierrätystä edistävä Telaketju
• Alueellisten jätevirtojen hyödyntämistä KeskiSuomessa edistävä Circwaste -osahanke
• Vähähiilisyyttä ja kestävän kehityksen periaatteita
edistävä Vihreä Uusiutuva Äänekoski

• Poistotekstiilien kierrätysketjun luominen suomalaisista yrityksistä, jotta kehitys loisi Suomeen lisää työpaikkoja ja uutta
liiketoimintaa, eikä erilliskerättyä tekstiilijätettä lähdettäisi kuljettamaan ulkomaille käsiteltäväksi.
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Muovipakkausten keräyksen kattavuuteen
vaikuttavat kuljetusmatkat

M

uovin kierrätys ja sen lisääminen kiinnostavat yleisesti tällä
hetkellä erittäin paljon. Aiheesta tulee paljon tiedusteluja
asiakaspalveluun ja sitä puidaan mediaa myöten. Jätelain mukaisesti pakkausmuovin keräyksestä vastaa tuottajayhteisö eli tässä
tapauksessa RINKI Oy.

teeseen. Tällöin muovipakkauksia ei tarvitse puhdistaa. Muovipakkausten keräykseen vietäessä niiden täytyy olla puhtaita, tyhjiä ja kuivia.

Jätelaki mahdollistaa, että kunta voi halutessaan täydentää pakkausjätteiden keräystä. Sammakkokangas on Sydän-Suomen
jätelautakunnan linjauksen mukaisesti perustanut muovipakkausten täydentävää keräystä kuntiin, joissa tuottajayhteisö ei
ole sitä järjestänyt. Sammakkokankaan toiminta-alueella olevat
muovipakkausten keräyspisteet löydät yhtiön kotisivuilta www.
sammakkokangas.fi kohdasta Palvelut.

Sammakkokangas aloitti muovipakkausten täydentävän keräyksen kesäkuussa 2019. Puolen vuoden kokemuksen perusteella
kerätyn muovin laatu on ollut hyvä ja annettuja lajitteluohjeita
on noudatettu. Sammakkokankaalla oli tiedossa, että kustannukset verrattuna energiatuotantoon toimitettavan sekajätteen ja
muovipakkausten välillä ovat isot. Yllätyksenä kuitenkin tuli, että
ero on yli nelinkertainen. Muovipakkausten keräyksen lisääminen tarkoittaisi väkisinkin, että jätemaksuja on nostettava, jotta
keräyksen kustannukset saadaan katettua. Sammakkokangas ei
saa muovipakkausten toimittamisesta materiaalihyödynnykseen
rahaa. Kustannusero johtuu pitkälti muovin keveydesta, jolloin
kuljetuksen kulut nousevat suuriksi tonnia kohden.

Muovipakkausten keräyksen kannattavuutta on selvitetty
Muovipakkausten kierrätyksen ympäristövaikutuksia suhteessa
sekajätteen energiahyödynnykseen on selvitetty Keski-Suomen
liiton hallinnoimassa Circwaste -osahankkeessa, jonka tiivistelmä
ja loppuraportti löytyvät Sammakkokankaan kotisivuilta.
Muovipakkausten keräyksen haasteita ovat materiaalin keveys
ja pitkäksi muodostuvat kuljetusmatkat käsittelylaitokseen. Harvaan asutuilla alueilla alueen sisäiset kuljetuksetkin muodostuvat
verrattain pitkiksi. Suomessa tarvittaisiin myös lisää muovinjalostamoja, koska yksi laitos ei riitä käsittelemään kaikkea Suomessa
syntyvää pakkausmuovia. Suomessakin on uutisoitu, että nopeasti kasvanut muovipakkausten erilliskeräysmäärä aiheuttaa sen,
että osa joudutaan ohjaamaan käsiteltäväksi Suomen rajojen ulkopuolelle.
Muovi on edelleen kierrätysraaka-aineena varsin uusi ja sen hyödyntämismahdollisuuksia vielä tutkitaan ja kehitetään. Tällä hetkellä kuluttajapakkauksista valmistetut uusiomuovituotteet ovat
lyhytikäisiä käyttötavaroita, kuten tiskiharjoja ja muovikasseja.
Vielä varsin usein törmätään siihen ajatukseen, että sekajäte päätyisi kaatopaikoille. Tämä lisää kuluttajien halukkuutta osallistua
muovipakkausten kierrätykseen. Kaatopaikoilta muovin ajatellaan leviävän luontoon. Sammakkokangas toimittaa jo neljättä
vuotta kaiken alueella syntyvän sekajätteen energiahyödynnykseen. Sydän-Suomen jätelautakunnan vahvistamien yleisen
jätehuoltomääräysten mukaisesti muovipakkausten lajittelu on
vapaaehtoista. Muovipakkaukset ovat luvallista lajitella sekajät-

Kokemuksia täydentävästä keräyksestä

Kaikilta Sammakkokankaan osakaskunnista kerättiin muovipakkauksia yhteensä 120 tn vuonna 2019. Tässä luvussa on mukana
Rinki ekopisteillä kerätyt tonnit Sammakkokankaan keräämien
lisäksi. Muovi täyttää tehokkaasti jäteastian, mutta sekajätteen
kokonaismäärään tällä ei juuri ole merkitystä. Energiatuotantoon
toimitettavaa sekajätettä syntyi noin 11 000 tn.
Sydän-Suomen jätelautakunta linjasi muovipakkausten keräystä
joulukuussa 2019 pitämässään kokouksessa. Lautakunnan linjan
mukaisesti keräystä ei toistaiseksi laajenneta. Asiaa arvioidaan
uudelleen, kun valtakunnallisen jätelain uudistuksen sisältö on
varmistunut.

Muovipakkausten lajittelu on vapaaehtoista.
Muovipakkaukset hyödynnetään sekajätteen
seassa energiana.
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Ohjeita lajitteluun
Muovipakkaukset
Kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia

SAA laittaa
•
•
•
•

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

Viethän keräyspisteille
vain tyhjiä, puhtaita ja
kuivia muovipakkauksia!

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.

EI SAA laittaa
•
•
•
•

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.

Muovipakkausten kierrätys on voimassa
olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti
vapaaehtoista.
Keräyspisteverkosto on vielä suppea.
Tästä syystä on luvallista lajitella
muovipakkaukset puhdistamatta niitä
sekajätteeseen.
Sekajäte hyödynnetään 100 prosenttisesti
energiantuotannossa.

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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Sammakkokankaan osakaskuntien
alueella on Rinki Oy:n ja Sammakkokangas
Oy:n ylläpitämiä muovipakkausten
keräyspisteitä. Jokaisesta kunnasta löytyy
vähintään yksi keräyspiste. Lajitteluohjeet
ovat yhteneväiset.
Pisteiden sijainnit löydät:
www.sammakkokangas.fi -> Palvelut

Kiinteistön jäteastioihin
sekajäte

biojäte

Hyödynnetään energiana Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa
• 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

Kompostoidaan itse tai laitetaan biojätteen
erilliskeräysastiaan. Erilliskerätty biojäte hyödynnetään esim. multatuotteiden valmistuksessa.
• 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
Hyödynnetään metalliteollisuudenraaka-aineena.
• 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.

paperi
Hyödynnetään mm. paperin valmistuksessa.
• Kaikki paperi, joka tulee
postilaatikkoon, kelpaa
paperinkeräykseen.
Niittejä ei tarvitse poistaa.

lasi

kartonki
Hyödynnetään mm. uusien kartonkipakkausten valmistuksessa.
• 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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Kierrätystavoitteisiin biojätteen kautta
Biojätteeseen kelpaa kaikki maatuva jäte ruoantähteistä pehmopaperiin. Helppoa tunnistaa
eikö?
Sammakkokankaan toiminta-alueella biojätteen lajitteluvelvoite koskee meitä kaikkia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että biojäte on lajiteltava erilleen sekajätteestä omana jakeenaan. Velvoite on ollut voimassa koko yhtiön toiminnan ajan.
Sekajätteen seassa olevan biojätteen määrä vuoden 2017 sekajätteen koostumustutkimuksen mukaan oli kuitenkin edelleen noin 30 %.
Biojäte on yksi jätejakeista, jonka hyödyntäminen materiaalina on melko helppoa jopa omatoimisesti. Biojätteen omatoimisessa kompostoinnissa syntyy multaa puutarhaan. Tämä on
oiva tapa tehdä oma kiertotalousteko. Mikäli biojäte laitetaan
erilliskeräysastiaan, toimittaa Sammakkokangas kerätyn biojätteen laitoskäsittelyyn. Tällä hetkellä yhteistyökumppanina
on Gasum Oy ja biojäte käsitellään biokaasulaitoksessa, mikä
tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon.
Helpointa on ajatella asiaa mustavalkoisesti ja laittaa biojätteeseen vain maatuvaa jätettä. Vaikka biojäte on helposti
tunnistettavissa ja sillä on olemassa olevia hyviä jatkokäsittelymahdollisuuksia, niin miksi sen lajitteleminen on niin epäkiinnostavaa? Esimerkiksi kiinnostuksen ero muovipakkauksiin
verrattuna on iso. Tämän lehden sivun 3 jutussa kerrotaan EU:n
kierrätystavoitteista. Biojätteen lajittelun onnistumisella olisi
iso vaikutus kierrätystavoitteiden saavuttamiseen. Biojäte on
märkänä jätejakeena painavaa, kun taas muovi kevyttä. Biojätteen lajittelun tehostamisella on kierrätystavoitteiden saavuttamiseen isompi vaikutus.
Sekajätteen seassa oleva biojäte mätänee varastointivaiheessa
ennen kuin se ehtii polttolaitokseen asti. Mädäntyessä syntyy
metaania, joka on yksi kasvihuonekaasuista. Sekajätettä varastoidaan joko taivasalla tai halleissa, joissa molemmissa tapauksissa metaania vapautuu luontoon.
Sekajätteen seassa biojätettä ei vain ”polteta” vaan se aiheuttaa laitoksessa useita ongelmia. Märkä biojäte vähentää polttoaineen lämpöarvoa, minkä lisäksi biojätteen suuret natrium-,
kalium- ja klooripitoisuudet
kuluttavat polttokattilan rakenteita, lisäävät tuhkan käsittelykustannuksia, savukaasujen puhdistustarvetta sekä
poltossa käytettävän petihiekan kulutusta. Biojäte siis lisää
kokonaisuudessaan laitoksen
käyttökustannuksia, mitkä näkyvät osaltaan myös jäteastiatyhjennyshinnoissa.

Hyviä biopusseja voit
tehdä sanomalehdestä
taitellen.
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Yleisimpiä kysymyksiä biojätteen lajitteluun:
1. Asun omakotitalossa, eikä minulle tule biojätettä kahvinporoja ja muutamaa baananinkuorta enempää.
Kompostoria en voi pitää, koska ei toimi niin vähällä
jätemäärällä, eikä erilliskeräysastiaankaan tulisi kuin
korkeintaan yksi pussi neljässä viikossakaan. Mitä
teen?
Vastaus: Suosittelemme tällaisissa tapauksissa sopimaan naapureiden kanssa kimppabioastian tai kimppakompostorin käytöstä. Bioastian tyhjennysten kustannusten jako on osakkaiden
keskenään sovittavissa. Kustannukset kannattaakin jakaa käytön tai asukasmäärän mukaan.
2. Kompostori jäätyy talvella. Mitä teen?
Vastaus: Kompostorin jäätyminen ei ole haitallista, jos sinne
vain talven biojätteet mahtuvat. Keväällä sulaessaan kompostori alkaa taas toimimaan, jolloin myös maatumisprosessi lähtee
käyntiin. Jos kompostorin tilavuus tulee vastaan, kannattaa koittaa kaataa kompostoriin kuumaa vettä aika ajoin tai vaihtoehtoisesti haudata kuuma vettä sisältävä astia sulattamaan kompostoria. Tarvittaessa biojätteen erilliskeräyksen voi tilata vain
talviajaksi, jolloin kompostoria käytetään vain aikana, jolloin se
on mahdollista. Jos talvella erilliskerää biojätteen, tulee muistaa,
että märkä biojäte saattaa jäätyä astian reunoihin kiinni. Talvella
kannattaa siis erilliskerättävä biojäte jäähdyttää ulkona ennen
astiaan viemistä.
3. Kompostorini haisee, minkä vuoksi en halua käyttää
sitä. Mitä teen?
Vastaus: Hyvin toimiva kompostori on hajuton. Talvella jäätynyt
kompostori saattaa haista hetken sulaessaan ennen kuin maatumisprosessi on kunnolla lähtenyt käyntiin. Muussa tapauksessa
kompostori saattaa haista, jos biojäte mädäntyy eli kompostorissa ei ole riittävästi happea. Liian tiiviiseen kompostoriin saa happea sekoittamalla seosainetta, kuten puuhaketta, puun kuorta
tai oksasilppua.

Käyttökelpoiset
tavarat kiertoon

Kirjat materiaalihyödynnykseen

Sammakkokankaan asiakaspalveluun tulee varsinkin kesällä kyselyitä tilanteessa, jossa tarvittaisiin kiinteistön tyhjennyksen yhteydessä apua. Sammakkokankaalla ei ole henkilöstöresurssia suunnata tämän tyyppiseen toimintaan.
Kierrätä ja Auta ry puolestaan pystyy auttamaan juuri tällaisissa tilanteissa.

Sammakkokangas on aloittanut vanhojen kirjojen vastaanoton jätekeskuksessa ja Äänekosken lajitteluasema
Koukussa. Energiahyödynnyksen sijaan kirjat ohjataan materiaalihyödynnykseen. Kirjoja voidaan käyttää eristeenä.
Tulevaisuudessa keräyksen laajentamista muille asemilla
arvioidaan. Yhtiö kerää ensin keräyksestä kokemuksia kahdessa toimipisteessä. Kirjojen vastaanotto kuormahinnalla.

Kierrätä ja Auta ry auttaa ihmisiä kierrättämään oikein, jotta
luonnonvarat säästyisivät ja jätteen määrä vähenisi. Yhdistys tarjoaa maksuttoman ja helpon tavan kierrättää ylimääräiset tavarat. Yhdistys käsittelee vastaanottamansa tavarat
siten, että erottelee tuotteista markkinoille palautettavat
tavarat uusiokäytettävistä. Tarkoitus on löytää mahdollisimman usealle materiaalille uusiokäyttötarkoitus. Kierrätä ja
Auta ry toimii Keski-Suomen alueella.
Lisätietoa: www.kierratajaauta.fi

Kuka olet ja missä kunnassa asut?

Tero Hiekkavirta
Asun avovaimoni ja kahden koirani kanssa Saarijärvellä. Toimin yhtiössä
laatu- ja ympäristöpäällikkönä. Olen toiminut nykyisessä tehtävässäni
viisi vuotta. Koulutukseltani olen ympäristötekniikan insinööri.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Jätekeskuksen, lajitteluasemien ja aluekeräyspisteiden toiminnan järjestäminen sekä kehittäminen. Jätekuljetusten, urakka-alueiden ja ajoreittien suunnittelu. Pienessä yhtiössä pääsen tekemään eri työtehtäviä
monipuolisesti.
Mikä on haastavaa työssäsi?
Haasteita työhön tuovat lähitulevaisuudessa mm. EU:n kierrätystavoitteet, jotka tulevat ohjaamaan jätteenkeräystä siten, että yhä useammat eri jätelajit tullaan keräämään
suoraan kiinteistöiltä. Tämä tulee varmasti aiheuttamaan logistisia haasteita harvaan asutulla toiminta-alueellamme. Nopeasti kehittyvä toimintaympäristö luo myös haasteita toiminnan suunnitteluun.
Mistä pidät työssäsi?
Työtehtävät ovat monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä. Ala kehittyy vauhdilla, mistä syystä mielenkiinto työtä kohtaan säilyy vuodesta toiseen. Työyhteisön hyvä ilmapiiri tukee työssäjaksamista ja
töihin on aina aamuisin mukava lähteä.
Kerro jätevinkki lukijalle.
Paras kierrätysvinkki on se, että biojäte mahdollisuuksien mukaan kompostoitaisiin kiinteistöllä. Jos
kompostointimahdollisuutta ei ole, niin biojäte tulisi toimittaa erilliskeräykseen. Sekajätteen seassa on edelleen biojätettä 20-30 prosenttia. Biojäte aiheuttaa polttolaitoksella kattilakorroosiota
ja huonontaa jätteen lämpöarvoa. Jos oma biojätemäärä tuntuu niin pieneltä, ettei viitsisi sen vuoksi
hankkia omaa astiaa, voi esimerkiksi naapurin kanssa hankkia yhteisen biojäteastian tai kompostorin.
Kompostoitu biojäte on loistava lannoite kodin puutarhaan.
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Äänekosken lajitteluasema
Koukku on valmistunut
#koukussalajitteluun

Ä

änekosken Koukkuniemen teollisuusalueelle on valmistunut Sammakkokankaan ylläpitämä lajitteluasema Koukku. Asema otettiin
käyttöön marraskuun lopulla 2019. Aseman aukioloa jouduttiin kuitenkin alussa rajoittamaan, koska toimistorakennuksen valmistuminen siirtyi keväällä 2020. Toukokuun alusta 2020 lajitteluasema palvelee laajentunein aukioloajoin.
Asiakaslehden tekohetkellä Suomessa kuitenkin eletään poikkeustilanteessa, jonka kestoa on vaikea arvioida. Tilanne saattaa vaikuttaa lajitteluasemilla asiointiin. Varmista asia kotisivuiltamme www.sammakkokangas.fi.

Jäteasemat ovat nyt Lajitteluasemia

J

Asemien
sijainti- ja
aukiolotiedot
löytyvät
takakannesta!

äteasemien nimi on muutettu lajitteluasemaksi, joka kuvaa nykyajan jätehuoltoa paremmin. Muutoksella pyritään saamaan ihmisiä tietoisemmaksi kotitalouksissa tehdyn lajittelun tärkeydestä.
Nykyisin kaatopaikkajätettä ei juuri synny, vaan suurin osa asemille tuoduista tavaroista päätyy jollain
tavalla hyödynnettäväksi ja uusien tavaroiden raaka-aineeksi. Jos pois heitettyä tavaraa ei voi käyttää uusiomateriaalina, hyödynnetään se vähintään energiana. Energian tuotantoonkaan ei sovellu mikä tahansa, vaan
polttoaineen tulee olla hyvin palavaa ja sisältää mahdollisimman vähän laitosta kuormittavia materiaaleja. Tällaiset materiaalit olisivat
usein mahdollista oikein lajiteltuna hyödyntää uusiomateriaalina.
Vuoden alusta Sammakkokankaan ylläpitämien lajitteluasemien hinnoittelun periaatteita on hieman muutettu. Muutos on tehty, jotta
hinnoittelu olisi selkeämpää myös asiakkaan näkökulmasta. Lajitteluasemilla vastaanotetaan puutarhajätettä normaaleina aukioloaikoina aina toukokuun ajan sekä viikoilla 42 ja 43. Kevät 2020 teki kuitenkin tähän muutoksen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Tästä syystä puutarhajätekampanjat päästään aloittamaan vasta toukokuun puolen välin jälkeen.

Lajitteluasemien hinnasto
vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille
Lajittelu kuorma

Muistathan
lajitella!

Hinta** €/kpl tai €/m3

Sekalainen yhdyskunta- ja rakennusjäte
Jätesäkki

5,00

Pienkuorma <1 m3

11,00

Pienkuorma <3 m3

21,01

Pienkuorma >3 m3 - 10 m3 *

14,88

Puhdas metalli

0

Puujäte (ei kyllästettyä puuta)

0

Puutarhajäte (kampanjaviikoilla)

0

Vaarallinen jäte

0

Sähkö- ja elektroniikkaromu

0

* Minimiveloitus 4 m3 mukaan, yli 3 m3:n kuormasta tulee olla aina etukäteen yhteydessä yhtiön asiakaspalveluun. ** Kaikki hinnat sis. alv 24%.
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Vesi ja rauta eivät pala ekovoimalassakaan

Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralla käsittelee
674 000 asukkaan sekajätteet ja muuttaa ne
kaukolämmöksi ja sähköksi. Voimalaitos rouskuttaa
10 000 roskapussia tunnissa kellon ympäri joka
päivä, juhannuksena ja joulunakin. Jätettä tuodaan
kahdeksan jätelaitoksen alueelta 58 kunnasta Itä- ja
Keski-Suomesta sekä Kainuusta.

R

iikinvoiman palvelupäällikkö Miia Varis näkee päivittäin työssään varsin konkreettisella tavalla, miten suuri merkitys jätteiden lajittelulla on kotona. – Ekovoimalan polttoaineeksi yhdyskuntajäte käy mainiosti, kunhan se on lajiteltu jo lähtöpäässä eli
kodeissa, Miia sanoo. – Syntypaikkalajiteltu jäte korvaa polttoaineena kivihiiltä ja öljyä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on siis hyvä syy lajitella jätteet.

Biojätteen mukana tulee kosteutta
Palamaton jäte ei häviä ekovoimalassakaan. – Jätteen lajittelussa
on vielä parantamisen varaa, sillä Riikinvoimalle tulee tonneittain
palamatonta tavaraa kuten biojätettä, metallia, lasia, kiviä, hiekkaa ja paristoja, Miia harmittelee. – Biojätettä ekovoimalaitokselle
saapuvassa jätteessä on kolmasosa, mikä tarkoittaa neljää rekkaa
päivässä. Biojäte sisältää runsaasti kosteutta, mukana on paljon
vettä. Biojätteen haittana ekovoimalan polttoprosessissa on sen
sisältämä kosteus ja suolat.

Lajittelu ohjaa raaka-aineet oikeaan käsittelyyn
Sekajätteeseen päätyy yhä hyödynnettäviä raaka-aineita, esimerkiksi paperia ja kartonkia. Ne toki palavat, mutta uusiokäyttö eli
kierrätyspaperin ja -kartongin tekeminen on parempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin polttaminen.
Miia kannustaa jätteiden lajitteluun kodeissa ja työpaikoilla, koska siitä hyötyvät kaikki. Kun lajittelu onnistuu, ekovoimalaan tulee
yhä vähemmän sinne kuulumatonta jätettä, eli biojätteitä, lasia,
metallia tai paristoja. Ne hyödynnetään muualla paremmin kuin
polttolaitoksessa: biojätteestä tehdään biokaasua, lasista uutta
lasia ja metallista uusia metallituotteita. Paristot ovat vaarallista
jätettä, ja niiden oikea paikka on punainen paristokeräyslaatikko,
joita on lähes kaikissa kaupoissa. –Ja kun lajittelu onnistuu, vähenee myös turhien kuljetusten määrä, mikä puolestaan säästää
luonnonvaroja ja kuluttajan kukkaroa, Miia hehkuttaa.

Liikuntatrendit näkyvät Riikinvoimalle päätyvässä
metallijätteessä
Metalli kuuluu kiertoon, ei jätteenä poltettavaksi. Tyhjät säilyketölkit ja aerosolipullot, alumiinivuoat, lasipurkkien kannet
ja muut kodin pienmetallit ovat arvokasta raakaainetta, eivät roskiksen täytettä. Ne voi viedä
kauppareissulla ekopisteelle tai asuintalon
jätekatokseen, jos siellä on metallin keräysastia. Riikinvoimalle metallia kulkeutuu jätteissä vajaa rekkakuorma päivässä. – Murskausvaiheessa siitä saadaan
talteen valtaosa, mutta metallia
kulkeutuu siitä huolimatta kattilaan. Kaikki ekovoimalaitokseen
tuleva metalli päätyy romuraudaksi. – Liikuntatrenditkin näkyvät Riikinvoimalla; jätteessä on
o n
ollut kuulaa, keihästä, moukaria
j a
kahvakuulaa – Miia kertoo.
Ekovoimalaitos

Päivässä
ekovoimalaitos ottaa
polttoaineeksi vastaan 20
rekka-autollista sekajätettä,
joka sisältää:
4 rekkaa biojätettä
2,5 rekkaa kartonki ja paperia
Vajaa rekka metallia
Puoli rekkaa lasia
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Kuka olet ja missä kunnassa asut?
Iiris Lehtinen
Asun Saarijärvellä.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Olen kierrätys- ja palveluneuvoja. Teen asiakaspalvelutyötä vastaamalla asiakkaiden puheluihin ja sähköposteihin, minkä lisäksi käyn pitämässä kierrätysneuvontaa esimerkiksi koululaisille, eläkeläisille ja yhdistyksille. Sammakkokankaan tarjoama neuvonta on maksutonta, joten sitä kannattaa hyödyntää,
jos mietitte johonkin tilaisuuteen ohjelmaa.
Mistä aiheesta tulee eniten puheluita?
Puheluita tulee paljon koskien jäteastiatyhjennysten ajankohtia ja tyhjennysvälejä. Jonkun verran tulee
myös puheluita osoitteenmuutoksista, mikä on hyvä juttu. Sammakkokangas ei saa tietoa osoitteenmuutoksista
kuin asiakkailta itseltään, joten muuton yhteydessä olisi hyvä muistaa ilmoittaa myös meille uusi osoite,
niin meiltä lähtevä posti tulee varmasti perille.
Mistä pidät työssäsi?

Vuosi on jakautunut kausiin, joissa puheluiden sisältö ja muut hommat vaihtelevat. Keväällä/kesällä mökkiläiset soittelevat tyhjennyksistä, syksyllä tulee tilauksia neuvontakeikoille ja talvella aletaan suunnittelemaan tiedotuslehteä ja ensi vuoden tapahtumia. Riittävästi erilaista hommaa siis koko vuodeksi.
Kerro jätevinkki lukijalle.
Lajittele biojäte! Biopussina voi käyttää esimerkiksi jauho-, sokeri- ym. paperipusseja. Sanomalehdestä
on nopea ja helppo taitella biopussi eri kokoisiin talouksiin. Opettelu vaatii muutaman kokeilukerran,
mutta sen jälkeen se sujuu jo luonnostaan. Biopusseja voi taitella useamman valmiiksi, vaikka televisiota
katsoessa.

Aluekeräyspisteen väärinkäytöstä
voi seurata siivouslasku

A

luekeräyspiste tarkoittaa yleistä kuntalaisten käytössä olevaa
keräyspistettä, joka on perustettu täydentämään tuottajayhteisö Rinki Oy:n hyötyjätteiden keräystä. Aluekeräyspisteillä
kerätään lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksia. Aluekeräyspiste on
sama asia kuin ekopiste. Useilla keräyspisteillä on myös keräyspaperiastia.
Jokaisesta kunnasta löytyy myös vähintään yksi muovipakkauksille tarkoitettu keräyspaikka. Muovipakkausten keräyspiste voi olla
aluekeräyspisteen yhteydessä tai se voi olla oma pisteensä. Muun
alueellisen keräyksen tapaan muovipakkausten keräyspiste voi
olla joko Rinki Oy:n tai Sammakkokankaan ylläpitämä.
Lajitteluohjeet ovat yhteneväiset olipa kyseessä Rinki Oy:n tai
Sammakkokakankaan ylläpitämä
aluekeräyspiste. Myös kerättävien
jätteiden käsittelyreitit ovat yhteneväiset, sillä Sammakkokangas
toimittaa omiin pisteisiinsä kertyneet jätteet Rinki Oy:lle.

Täydentävää
pakkauskeräystä
kustannetaan kaikille
kiinteistöille menevällä
perusmaksulla.

Aluekeräyspisteet eivät ole tarkoitettu suursiivous-, muutto- tai
remonttijätteille. Myöskään sähkölaitteiden, metalliromun, puujätteen tai vaarallisten jätteiden paikka ei ole aluekeräyspisteessä.
Tällaiset jätteet tulee toimittaa lajitteluasemille tai jätekeskuk-
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seen. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden takakannesta. Sammakkokangas valvoo omia aluekeräyspisteitä. Pisteiden väärinkäytöstä lähetetään lasku siivouksen osalta. Lasku siivouksesta on
isompi kuin kuormamaksu lajitteluasemalla tai jätekeskuksessa.
Osassa aluekeräyspisteistä on keräysastiat sekajätteelle. Sekajätekeräystä ei kateta perusmaksulla, joten sekajäteastiat eivät
ole tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön. Sekajäteastioiden
käyttöoikeus on niillä, joilla ei ole kiinteistöllä omaa tai kimppajäteastiaa, jolloin he maksavat ns. aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksua. Sekajäteastiat on tarkoitettu ainoastaan asumisessa syntyvälle pussitavaralle.

EI NÄIN!

Sydän-Suomen jätelautakunnassa päätetään
kunnallisen jätehuollon suuntalinjat

S

ydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunnan tehtävät tulevat jätelaista. Jokaisesta jäsenkunnasta on
edustaja lautakunnassa. Lautakunnan isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki.
Jätelautakunnan päätökset ovat julkisia ja pääset lukemaan esityslistat ja pöytäkirjat Saarijärven kaupungin kotisivujen kautta.
Lautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat jätehuoltoasiamies
Heli Pekkarinen ja jätehuoltosuunnittelija Mari Korhonen. Jätehuoltoasiamies toimii lautakunnan esittelijänä.

Jätelautakunnan tehtävät ovat:
• jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta
• jätehuoltomääräysten hyväksyminen
• jätehuoltomääräyksistä poikkeavien hakemusten käsittely
• jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksua koskevien
hakemusten käsittely
• jätemaksusta, perinnästä ja ulosotosta määrääminen
• jätehuollon kehittäminen yhteistyössä kuntien ja
jäteyhtiön kanssa
• viranomaislausuntojen antaminen pyydettäessä
• jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi

jatelautakunta@saarijarvi.fi
jätehuoltoasiamies 050 3903 765
jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249

Muutoksia jätteenkuljetusjärjestelmään

S

ammakkokangas Oy:n osakaskuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta teki jätteenkuljetuksista jätelain mukaiset tarkastelut Äänekosken osalta keväällä
2018 ja Petäjäveden osalta vuotta myöhemmin keväällä 2019.
Selvitysten mukaan nykyiset järjestelmät eivät täyttäneet kaikkia jätelaissa esitettyjä vaatimuksia. Jätelautakunta päätyi molemmissa tapauksissa yksimielisesti siihen, että näissä kunnissa
siirrytään kiinteistön haltijan järjestelmästä kunnan kilpailuttamaan malliin. Siirtymäaika päätöksestä oli molemmissa tapauksissa reilu 2 vuotta. Äänekoskella siirtymäaika on päättymässä ja
kunnan kilpailuttamaan malliin siirrytään 1.9.2020. Petäjäveden
osalta muutos tapahtuu 1.9.2021.
Kuljetusjärjestelmäpäätökset koskevat asumisessa (vakituiset
ja vapaa-ajan) ja kunnan omassa toiminnassa syntyviä jätteitä.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy kilpailuttaa kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitamaan kuljetuksia Sammakkokankaan aliurakoitsijana. Äänekosken osalta kilpailutus on
jo tehty ja Petäjäveden osalta kilpailutus tehdään 2020 vuoden
lopulla. Äänekosken astiatyhjennykset jaettiin kahteen eri kuljetusalueeseen. Kilpailutuksen voittivat Ympäristönhuolto Kotilainen Oy ja Jätehuolto Laine Oy.
Multian osalta jätelautakunta tekee parhaillaan jätelain mukaista
tarkastelua. Sammakkokankaan osakaskuntien alueella kunnan
kilpailuttama jätehuoltomalli on ollut voimassa jo vuosia Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven, Kinnulan ja Uuraisten alueella.
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Jätekeskuksen ja lajitteluasemien aukioloajat
Kunta

Osoite

Kesäajan aukioloajat
(huhti-lokakuu)

Talviajan aukioloajat
(marras-maaliskuu)

Saarijärvi

Kannonkoskentie 1134

ma-ke, pe klo 8.00 - 15.45
to klo 10.00 - 18.00

ma-ke, pe klo 8.00 - 15.45
to klo 10.00 - 18.00

Karstula

Lampisuontie 50

ma ja to
klo 14.00 - 17.00

ma ja to
klo 14.00 - 17.00

Kannonkoski

Mannilantie 11

to
klo 14.00 - 17.00

Suljettu

Kivijärvi

Sahantie

ti
klo 14.00 - 17.00

Suljettu

Kinnula

Kaatopaikantie 70

ke
klo 14.00 - 17.00

Suljettu, paitsi auki viikoilla 46 ja
50. ke klo 14.00 - 17.00

Uurainen

Häkintie 74 b

ma ja ke
klo 14.00 - 18.00

ma ja ke
klo 14.00 - 18.00

Äänekoski

Nuottatie 5

ma-ti klo 10.00 - 16.00
ke-to klo 10.00 - 18.00

ma-ti klo 10.00 - 16.00
ke-to klo 10.00 - 18.00

Sumiainen

Haketie 10

ti
klo 15.00 - 17.00

Suljettu

Multia

Kisällinkuja 4

ti
klo 14.00 - 17.00

Suljettu

Petäjävesi

Välitie 3

ma ja pe
klo 14.00 - 18.00

ma ja pe
klo 14.00 - 18.00

Hankasalmen osalta asemapalvelun tuottaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy. Asema on auki ma, ke ja pe klo
8.00 – 15.00. Lisätietoa www.hppp.fi. Viitasaarella ja Pihtiputaalla asemapalvelut tuottaa Lassila & Tikanoja Oyj.

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

Sammakkokankaan jätekeskus
Jätteen vastaanotto puh. 044 4685 509

Löydät meidät:

Pysykää terveinä ja
muistakaa pestä käsiä!

Sammakkokangas
tiedotuslehti 2020

Palaute
info@sammakkokangas.fi

Toimitus
Toimitus-Team Sammakkokangas Oy
Päätoimittaja Outi Ruuska

Jakelu			
Hankasalmen, Kannonkosken,
Karstulan, Kivijärven, Kinnulan,
Multian, Uuraisten, Petäjäveden,
Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren
ja Äänekosken kotitalouksiin.

Ulkoasu ja taitto
Grafitatu Oy
Tommi Kuosmanen

Julkaisu
Toukokuu 2020

