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Roska-Ruuskan KisaVisa
Testaa trivialtietosi! Vastauksiin saattaa saada vinkkejä tämän lehden
sivuilta. Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 18.
1.

Sammakkokangas Oy:n omistavat
a. 100 % kunnat
b. 80 % kunnat ja 20 % yksityiset yritykset
c. 20 % kunnat ja 80 % yksityiset yritykset

2.

Sammakkokangas Oy vastaanotti 2017 n. 20 000 tonnia jätettä.
Tästä jätteestä loppusijoitettiin eli sijoitettiin kaatopaikalle
a. 80 %
b. 50 %
c. 5 %

3.

Sammakkokankaan toimialueen sekajäte käsitellään
a. Sammakkokankaan jätekeskuksessa loppusijoittamalla
b. Poltetaan Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa
c. Jäte odottaa sopivaa käsittelyä

4.

Sammakkokankaan alueella syntyvä sekajäte sisältää biojätettä
keskimäärin
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %

5.

Sammakkokankaan toimialueella erilliskerätään n. 2 000 		
tonnia biojätettä. Mitä biojätteelle tapahtuu?
a. Se sijoitetaan jätetäyttöön
b. Se poltetaan
c. Se toimitetaan yhteistyökumppanin käsittelylaitokseen,
jossa siitä tehdään erilaisia multatuotteita ja kasvatusalustoja.

6.

Kuinka kauan voi olla suihkussa Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa yhdestä roskapussista tuotetulla kaukolämpöenergialla?
Jäte on lajiteltu ja roskapussi painaa n. 2 kg.
a. 7,5 minuuttia
b. 2 minuuttia
c. 30 sekuntia
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Ajankohtaista
Sammakkokankaan toiminta laajenee. Petäjävesi on liittynyt Sammakkokankaan osakkaaksi.
Biojätteen erilliskeräys on mahdollista nyt myös haja-asutusalueilla, joissa ajetaan kahden viikon välein. Jos harkitset biojätteen erilliskeräystä, mutta et ole varma onnistuuko se alueellasi, voit kysyä lisätietoja asiakaspalvelustamme.
Sumiaisten ja Konginkankaan jäteasemapalvelut monipuolistuvat. Voit tuoda jäteasemille sekajätteen, metallin, vaarallisen jätteen ja
oksien lisäksi myös pieniä määriä rakennus- ja purkujätettä, lasia, puuta ja sähkölaitteita. Sumiaisten jäteasema (Haketie 10) on auki torstaisin klo 16 – 18 ja Konginkangas (Yrjöntie 18) keskiviikkoisin klo 15 – 17.
Haluaisitko jäteneuvontaa esimerkiksi taloyhtiön kokoukseen, koululuokalle tai kyläkunnan järjestämään tapahtumaan? Sammakkokangas tarjoaa maksutonta jäteneuvontaa erilaisiin tapahtumiin. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kysy lisää!
Jätteiden yö järjestetään syksyllä! Seuraa meitä Facebookissa tai Instagramissa, joissa ilmoitamme ajankohtaisista asioista.
Osoitteen muutoksesta ja kiinteistön myynnistä tulee ilmoittaa, sillä Sammakkokangas Oy ei saa tietoa osoitteenmuutoksesta muualta
kuin asiakkaalta itseltään. Muistathan siis ilmoittaa kiinteistöllä tapahtuneista muutoksista asiakaspalveluumme.
Mökin jäteastian tyhjennysviikot on hyvä tarkastaa sähköisestä asioinnista tai asiakaspalvelusta, jotta tämän kesän tyhjennysviikot soveltuvat kesänviettoosi.
Yleiset aattopäivät saattavat vaikuttaa astioiden tyhjennyspäivään. Esimerkiksi juhannus- ja jouluaatto saattavat myöhästyttää tai
aikaistuttaa kaikkia sillä viikolla olevia tyhjennyksiä.

Sammakkokangas Oy:n KUVAKISA 9.3.-31.8.2018
Osallistu kilpailuun lähettämällä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äänekoskelta
Saarijärveltä
Uuraisilta
Karstulasta
Kannonkoskelta
Kinnulasta
Kivijärveltä
Pihtiputaalta
Viitasaarelta tai
Petäjävedeltä

Laita otsikoksi ”Kuvakisa 2018” ja viestiin kuvan ottajan
nimi ja yhteystiedot sekä mistä kunnasta kuva on otettu.
Kuvan tulee olla vaakakuva, kooltaan mahdollisimman
suuri ja hyvällä resoluutiolla otettu. Kuvien tulee olla jpgmuodossa.
Lähetetyistä kuvista palkitaan kolme parasta kuvaa, jotka
pääsevät vuoden 2019 juhlakalenteriin!
Kilpailu on kaikille avoin. Osallistua saa enintään kolmella
(3) kuvalla per henkilö.

itse ottamasi luontokuva osoitteeseen
info@sammakkokanga.fi
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Sähköinen asiointi
käyttöön
N

yt voit seurata tyhjennyksiä sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin
pääsee osoitteesta www.sammakkokangas.fi -> Asioi verkossa (oikea ylänurkka).
Käyttäjätunnus on asiakasnumerosi, jonka löydät kiinteistöä koskevasta laskusta.
Salasana on viimeisimmän laskun numero. Salasana vaihdetaan ensimmäisellä
kirjautumiskerralla.
Kiinteistö on voitu liittää jätehuoltoon joko omalla jäteastialla, naapurin kanssa kimppaastialla tai aluekeräyspisteen käyttöoikeudella. Sähköisestä asioinnista näet, miten
kiinteistö on liitetty jätehuoltoon kohdassa ”Palvelut”. Oman astian käyttäjät näkevät
tyhjennysvälin sekä seuraavan tyhjennyksen päivämäärän. Jos tyhjennysväli on liian
pitkä/lyhyt, otat erikokoisen astian tai toisen samanlaisen astian käyttöön, voi muutoksen
ilmoittaa suoraan sähköisen asioinnin kautta jäteastian vieressä olevasta palkista ”Muu
muutos palveluun”. Palveluun tehtävät muutokset eivät näy heti, vaan vasta seuraavana
päivänä niiden hyväksymisestä.
Kohdasta ”Palvelut” voit myös tilata ylimääräisen tyhjennyksen jäteastialle. Muista
kuitenkin, että on kiinteistön omistajan vastuulla, että astia on tyhjennettävissä myös
tilatulla tyhjennyskerralla eli esim. pihatien hiekoitus ja lumityöt kuuluvat kiinteistön
omistajan vastuulle. Astian kohdalta näet myös tyhjennyshinnan, joka koostuu kuljetus- ja
käsittelyhinnasta. Jos haluat tilata uuden jäteastian tai vuokrata sellaisen, niin se onnistuu
ylävalikon kohdasta ”Tilaa lisäpalveluita”. Jäteastian hinta laskutetaan seuraavan jätelaskun
yhteydessä.

JÄTEASTIA

Asiakaspalveluumme voi olla yhteydessä myös sähköisen palvelun kautta. Yhteydenoton
voit jättää ylävalikon ”Palaute”-kohdasta. Asiakaspalveluun voi edelleen olla yhteydessä
soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.
Kun haluat kirjautua ulos sähköisestä asioinnista, kirjaudu ulos ylävalikon ”Kirjaudu
ulos” -painikkeesta. Jäteastian kohdalla oleva ”Lopeta”-painikkeesta lopetetaan jäteastian
tyhjennykset. Tyhjennykset voi lopettaa vain, jos kiinteistökohtainen jätteenkeräys
lopetetaan ja ryhdytään aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Kun kiinteistöltä ollaan muuttamassa
pois tai kiinteistön omistajuus vaihtuu, suosittelemme lopettamaan jätehuollon ”Lopeta
tämän kiinteistön jätehuolto”-painikkeesta. Muista, että sähköinen asiointi voi olla välillä
vähän hidas, joten malttia asiointiin.

Tästä näet seuraavan
tyhjennyksen
ajankohdan sekä
tyhjennysvälin.

Kimppa-astian käyttäjät eivät valitettavasti näe astian tyhjennysajankohtia
sähköisen asioinnin kautta, joten heidän on vielä kysyttävä tyhjennysten ajankohdat
asiakaspalvelustamme. Kimppaa koskevat muutokset on ilmoitettava
kimppalomakkeella, joka löytyy tulostettavaksi osoitteesta www.sammakkokangas.fi/
lomakkeet.

BIOJÄTEASTIA

Toivomme, että käyt sähköisessä asiakaspalvelussa lisäämässä yhteystietoihin
puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sammakkokangas ei lähetä mainospostia vaan
yhteystietoja käytetään ainoastaan tiedottamiseen esimerkiksi, jos astiaa ei ole päästy
tyhjentämään kelirikon vuoksi tai arkipyhät tuovat muutoksia astiatyhjennysten päiviin.
Muutetut tiedot eivät näy heti sähköisessä asioinnissa. Pyrimme käsittelemään
muutokset viimeistään kahden päivän kuluessa, jolloin muuttuneet tiedot näkyvät
viimeistään kolme päivää muutoksen tekemisestä.

Tästä näet
tyhjennyksen
hinnan sekä mistä
se muodostuu.

Asiakaspalvelu palvelee
044 4685 502 arkisin klo 9-15
• info@sammakkokangas.fi
• www.sammakkokangas.fi - Asioi verkossa
• Ilman kirjautumista alhaalla kohta ”Anna palautetta”
• Kirjautuneena ylävalikossa kohta ”Palaute”
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LOIKKA HERRA, SAMMAKKOLAMPI
KANNONKOSKENTIE 1134, 40100 SAARIJÄRVI

Vaihdan jätehuollon liittymistapaa

140 L

140 L
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Sydän-Suomen jätelautaku
A

lueen kuntien yhteisenä jätehuollon viranomaisena toimii Sydän- Suomen jätelautakunta. Yhteistoiminta perustuu jätelakiin,
jonka mukaisesti niissä kunnissa, joissa jätehuollon palvelutehtävät
hoidetaan kuntien yhteisessä jäteyhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena tulee toimia kuntien yhteinen toimielin.

ottaen ja hoitaa esimerkiksi kuljetusten reitittämisen. Tässä järjestelmässä jätelautakunta hyväksyy jäteastioiden tyhjennyshinnan sekä
käsittelyn että kuljetuksen osalta. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
on käytössä Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä,
Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu mm.
• jätehuoltomääräysten hyväksyminen,
• jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen,
• jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen,
• jätteenkuljetusrekisterin rekisterinpitäjänä toimiminen,
• jätetaksan hyväksyminen,
• jätemaksujen maksuunpano ja jätemaksumuistutusten käsittely sekä
• palvelutason määrittely.

Äänekoskella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin jokainen kiinteistön haltija tekee itse sopimuksen
jätteenkuljetuksesta haluamansa, ELY-keskuksen hyväksymän
kuljetusyrityksen kanssa. Tässä mallissa jätelautakunta päättää vain
jätteenkäsittelyn taksan ja kuljetusyrittäjä määrittää itse kuljetuksen
hinnan.

Jätteenkuljetusjärjestelmä
Sydän-Suomen jätelautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää
alueellaan kunnan vastuulla olevien jätteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetukset voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön
haltijan järjestämänä kuljetuksena. Kunnan järjestelmässä Sammakkokangas kilpailuttaa kuljetukset hankintalain säädökset huomioon

Sydän-Suomen jätelautakunnalla on velvollisuus tarkastella
kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen toimivuutta.
Mikäli nykyinen järjestelmä ei täytä jätelain edellytyksiä, tulee
jätelautakunnan päättää kuljetusjärjestelmän vaihtamisesta kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen. Äänekosken kuljetusjärjestelmän tarkastelutyö on aloitettu keväällä 2018. Mikäli Äänekoskella
päätetään siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, voi se
tapahtua aikaisintaan kahden vuoden kuluttua päätöksenteosta.

Kunnan vastuulle kuuluu asumisessa syntyvät
jätteet, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete.
Lisäksi kunnan vastuulle kuuluvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa
sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa
syntyvät yhdyskuntajätteet.

Kuva: www.saarijarvi.fi/jatelautakunta

Näin saat meihin yhteyden
Jätelautakunnan ajankohtaisia asioita löydät
verkkosivuiltamme www.saarijarvi.fi/jatelautakunta
Sivuilta löytyy myös alueen jätehuoltomääräykset,
jätetaksa ja viranomaiselle palautettavat
jätehuoltolomakkeet.
Jätelautakunta on ottanut käyttöön uuden
sähköpostiosoitteen jatelautakunta@saarijarvi.fi
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Jätelautakunnan alaiset viranhaltijat
Jätehuoltoasiamies Heli Pekkarinen
puh. 050 3903 765
Jätehuoltosuunnittelija Päivi Muhonen
puh. 044 4598 249

unnan

ajankohtaiset asiat

Miksi lietteesi kiinnostaa
meitä?
Tiedätkö, onko pihamaallasi saostuskaivo vai umpikaivo tai jotain
muuta? Alueen kotitalouskiinteistöjen jätevesijärjestelmien tietoja
alettiin kerätä jäterekisteriin viisi vuotta sitten. Tietojen päivitys
jatkuu edelleen. Vuoden 2014 alusta lietteiden käsittelymaksut on
laskutettu osana jätelaskutusta. Lietteenkuljetusyritykset täyttävät
tyhjentämistään kaivoista jätteen siirtoasiakirjan, minkä tiedot päivitetään jäterekisteriin. Jäteviranomainen pystyy hoitamaan päivitettävän jäterekisterin avulla velvollisuutensa kaivojen tyhjennyksen
seurannasta ja jäteyhtiö laskutuksen. Muutoksen tähän tunteita
vahvasti herättävään asiaan on aiheuttanut jätelainmuutos, jonka
mukaan asumisen lietteet ovat jätettä. Liete muuttuu jätteeksi siinä
vaiheessa, kun se imaistaan kaivosta traktorin tai loka-auton kyytiin.
Lain mukaan jäteviranomaisen tulee seurata lietteentyhjennyksien
toteutumista ja jätehuoltomääräyksissä on määritelty kaivoja koskevat tyhjennysvälit. Saostuskaivot tulee niiden mukaan tyhjentää
vuosittain ja umpikaivot tarvittaessa. Aikaisemmin tiukka velvoite
kaivojen tyhjennysväleihin tuli haja-asetusalueen jätevesiasetuksesta, jota lievennettiin vuonna 2017. Kotitalouksien ja mökkiläisten
kaivojen tyhjennyksessä tulee jätehuoltomääräysten tyhjennysvälivelvoitteen lisäksi ottaa huomioon jätevesijärjestelmän huoltoohjeet ja niistä tulevat vaatimukset tyhjennyksistä
kunnon ylläpitämiseksi.

Jätevesineuvontaa

Jätelaissa on määritelty jätteiden maksuperusKeski-Suomessa tarjoaa
teista ja sen mukaan jätteen kuljetuksesta, käsitwww.jamk.fi/jatevesi
telystä ja muusta työstä aiheutuvat kustannukset
tulee kattaa jätemaksuilla. Tämän vuoksi on
otettu käyttöön ns. lieteperusmaksu, jolla katetaan viranomaistoiminnasta, laskutuksesta ja neuvonnasta aiheutuneet kustannukset.
Maksun tarkoitus ei ole kiusata kuntalaisia, vaan kattaa lakisääteiset
jätehuollon järjestämisvastuunalaiset kulut, joita ei saa kattaa verovaroin. Lieteperusmaksu koskee kaikkia niitä kiinteistöjä, joilla on
joku tyhjennystä vaativa kaivo, mukaan lukien kiinteistöt, joilla on
mahdollisuus tyhjentää ja käsitellä lietteet itse hyödyntäen lietteen
ravinteet peltoviljelyssä.
Jätelautakunnan toimialueella on tällä hetkellä lietteenkuljetuksessa käytössä ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja tai muu haltija tilaa
itse kaivonsa tyhjennyksen haluamaltaan yrittäjältä, jolla tulee olla
voimassa oleva ELY -keskuksen myöntämä lupa kuljettaa jätettä.
Lisäksi kuljettajalta vaaditaan voimassa oleva liikennelupa. Nämä
molemmat tulee kysyttäessä näyttää asiakkaalle eli ne on oltava
aina mukana ajossa. Jätelautakunnan alueella on tarkasteltu viiden
kunnan osalta lietteenkuljetusjärjestelmä vuonna 2013. Asia on
kiertänyt oikeusasteissa ja on palautettu jätelautakunnalle tarkasteltavaksi. Jäteviranomainen tekee tarkastelun vielä tämän vuoden
kuluessa ja näillä näkymin asia tulee jätelautakunnan päätettäväksi
vuoden vaihteen tienoilla.
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Kompostointi

-osa aitoa kierrätysyhteiskuntaa

Kompostointi omalla kiinteistöllä, jossa biojätettä syntyy, on jätteenkäsittelyssä merkittävin ympäristöteko.
Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä.

K

ompostoinnissa luonnon omat pieneliöt
hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille
käyttökelpoiseen muotoon. Kompostin
sisältämät ravinteet ovat hitaasti liukenevia
ja näin ollen ne eivät myöskään huuhtoudu
pois sateen mukana kasvien ulottuvilta.
Runsas kompostimullan humuspitoisuus parantaa kasvien kasvuolosuhteita (vesi-, ilma-,
lämpö-, ravinnetalous ja maan mururakenne).
Kompostimullalla on myös kalkitusvaikutus
maaperään, joka osaltaan parantaa kasvien
ravinteiden käyttökykyä ja maaperän
rakennetta.
Biojätteiden kompostointi kiinteistöllä,
jossa jätettä syntyy, on ekologisesti, mutta
myös taloudellisesti hyvä vaihtoehto. Erilliskeräykseen verrattuna kompostoinnilla säästetään tyhjennyksistä aiheutuvia kuljetus- ja
käsittelykuluja, eikä omatoimikompostoinnissa synny erilliskeräyksen kuljetuksesta
aiheutuvia pakokaasupäästöjä. Biojätteen
kompostointi on tehokas ja suhteellisen
edullinen keino vähentää kasvihuonekaasuja (metaania CH4).

Kompostointi ei ole vaikeaa
Kompostointiin tarvitaan jyrsijätiivis
kompostori, jonka ilmakierto on kuitenkin
mahdollistettu. Nelihenkiselle perheelle
tarvitaan 200 -300 l kompostori. Lisäksi
tarvitaan kuiviketta eli seosainetta. Hyviä seosainetta ovat esimerkiksi hake, puunkuori
ja oksasilppu. Kaupoissa on myös myytävänä seosainetta, joka koostuu usein turpeesta
sekä puu- ja kuorisilpusta.
Kompostointi aloitetaan levittämällä
kompostin pohjalle reilu, n. 15 cm paksu
kuivikekerros. Tämän jälkeen päälle voi levittää biojätettä ja tämän päälle ohut kerros
seosainetta. Seosainetta lisätään aina lähes
yhtä paljon kuin biojätettäkin, riippuen tietysti koko massan kosteudesta. Mikäli massa
on kosteaa ja haisee, tulee lisätä enemmän
seosainetta. Jos komposti on kuivaa, se ei
lämpene ja/tai siinä on muurahaisia, tulee
seosainetta lisätä vähemmän ja tällöin voi
olla tarvetta kompostia vähän kastella.
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Kompostia kannattaa sekoittaa kerran
kuukaudessa. Ajoittain voi sekoittaa syvemmältä, jotta myös syvempiin kerroksiin
saadaan happea. Hyvin toimiva komposti
kompostoi biojätteen tehokkaasti, jjolloin
kompostia ei tarvitse tyhjentää kuin kerran
vuodessa.

joitakin biojätteen osia on eroteltavissa, on
hyvä jälkikompostoida multaa vaikka erillisessä aumassa tai kehikossa.
Jäätyminen ei ole haitallista, mutta tuottaa työtä keväällä, koska kompostin sulaessa
kannattaa sekoittaa kompostoria useammin
kuin normaalisti.

Lyhyesti
Pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi.
Komposti parantaa kasvien kasvuolosuhteita muun muassa kalkitsemalla maaperää.

Kompostoinnin hyödyt:
• erilliskeräystä halvempi
• vähennetään kasvihuonekaasuja
Seosainetta jossa haketta, puunkuorta ja
oksasilppua
Keskimäärin maatuminen kestää 6 -12
viikkoa. Tällöinkin riittää vain noin puolet
pohjalla olevasta mullan poistosta. Loput
voi jättää ”siemeneksi”. Hyvä komposti on
hajuton ja muodostuneesta mullasta ei enää
ole juuri eroteltavissa biojätteen osia. Mikäli

• saadaan omaa multaa puutarhaan

Kompostin aloittamiseen tarvitset:
• kompostorin
• kuiviketta
Kompostoituminen kestää 6-12 viikkoa.
Tämän jälkeen voi mullan vielä jälkikompostoida esimerkiksi aumassa.

Tiesitkö että?
Biojätettä ei saa laittaa
sekajätteen joukkoon,
koska sekajäte toimitetaan
energiahyödynnykseen ja
voimalaitoksessa kostea
biojäte laskee polttoaineen
lämpöarvoa ja altistaa laitteiston korroosiolle. Lisäksi biojäte kuluttaa
voimalaitoksen petihiekkaa. Biojätteessä
on voimalaitokselle haitallista natriumia,
kaliumia ja klooria. Edellä mainitut seikat
lisäävät huolto- ja käyttökustannuksia,
joilla on lopulta vaikutusta myös kerättäviin
jätemaksuihin.

Liian tiivis kompostori.

Jätehuolto sujuvammaksi
-pienillä asioilla

Huomioithan
yleiset ohjeet nää,
jotta arjesta selvitään!

1. Jäteastiaan tulee merkitä epäselvyyksien välttämiseksi talonnumero tai kiinteistön osoite.
2. Arkipäiville sattuvat pyhäpäivät saattavat aikaistaa tai myöhästyttää kaikkia, sillä viikolla tyhjennysvuorossa
olevien jäteastioiden tyhjennyksiä.
3. Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa, että jäteastia on tyhjennettävissä tyhjennyspäivinä esim. luomalla lunta ja estämällä astian jäätymisen.
4. Jos kiinteistön haltijan pyynnöstä jäteastia tyhjennetään pihasta, yhtiö ei vastaa pihan ja sinne
johtavan tien rikkoutumisesta. Jäteastian tavanomainen sijaintipaikka on enintään 10 metriä
päätiestä.
5. Jos kiinteistön haltija on unohtanut viedä jäteastian sovittuun tyhjennyspaikkaan tyhjennystä edeltävän iltana tai astia ei ole jostakin muusta syystä tyhjennettävissä, veloitetaan kiinteistöltä jäteastian
tyhjennyshinta kokonaisuudessaan. Esimerkiksi talvella kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä,
että astia ei ole lumen alla.
6. Muistathan, että asiakaspalvelun kautta voitte keskeyttää jätehuollon toistaiseksi, kun kiinteistö on
tyhjillään esimerkiksi lomamatkan vuoksi. Jäteastian on oltava tässä tapauksessa tyhjä.

Lajittelukysymykset
• Tuhka: Hyvin jäähdytettynä ja pakattuna, esimerkiksi muovipussiin, voi tuhkan laittaa sekajätteeseen. Se on hyvää

maanparannusainetta, joten voi levittää myös omaan puutarhaan. Älä laita tuhkaa kompostiin tai biojäteastiaan. Tuhka on emäksistä,
jonka vuoksi se on ongelmallista biojätteen käsittelylle.

• Kirjat: Irrota kannet ja lajittele sivut paperinkeräykseen. Pahviset kannet voi laittaa kartonginkeräykseen, muussa tapauksessa laita
kannet sekajätteeseen. Pehmeäkantisista kirjoista kansia ei tarvitse irrottaa.

• Mapit/kansiot: Mapit ovat pääasiassa muovia, joten ne kuuluvat sekajätteeseen. Pahvisista kansioista voi irrottaa metalliosat,

jolloin kansion voi laittaa kartonginkeräykseen ja metallit metallinkeräykseen. Jos osia ei saa irrotettua, kuuluu kansio sekajätteeseen.

• Termospullo: Metalliset termospullot voi laittaa metallinkeräykseen. Muovipäällysteiset termarit ovat sekajätettä.
• Tulostimen mustekasetit: Tyhjät mustekasetit voi laittaa sekajätteeseen. Käyttökelvottomat ja väriaineitta sisältävät kasetit
ovat vaarallista jätettä ja ne tulee toimittaa jäteasemille tai jätekeskukseen. Joissakin tapauksissa mustekasetin toimittajilla on
palvelu kasettien kierrätykseen. Heidän kotisivuiltaan löytyvät ohjeet tilata toimituslappu, jolla saa postittaa kasetin kierrätykseen
veloituksetta.

• Luut: Pienemmät luut ja luun palaset voi laittaa biojätteeseen, mutta isompien luiden paikka on sekajätteessä.
• Alumiini-/foliovuoat ja -grillialustat: Sekä vuoiksi ostetut että esim. valmisruokien pakkaamisessa käytetyt foliovuoat
kuuluvat metallinkeräykseen.

• Tekstiilit: Rikkinäiset tai muuten käyttökelvottomat tekstiilit voi laittaa sekajätteeseen. Suuret erät kannattaa tuoda jätekeskukseen
tai jäteasemille. Käyttökelpoiset vaatteet kannattaa viedä kirpputorille, tarjota tutuille tai viedä vaatekeräykseen.

• Isot esineet: Kuten huonekalut, patjat, yms. vastaanotetaan jätekeskuksessa ja -asemilla aukioloaikoina.

Lamppujen lajittelu

HEHKULAMPPU
Sekajätteisiin

HALOGEENILAMPPU
Sekajätteisiin

AUTON LAMPPU
Sekajätteisiin

LED-VALO
SE-laitteita myyvät
liikkeet

ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU
Vaarallisiin jätteisiin (1-5 mg Hg)
SE-laitteita myyvät liikkeet

LOISTEPUTKI
Vaarallisiin jätteisiin
(8-10 mg Hg)
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Lajitteluohje

tää on avuksi jätteen
oikean paikan etsintään!

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
Sekajätteen joukkoon voi laittaa yksittäisiä hehkuja halogeenilamppuja, keramiikkaesineitä ja
kierrätykseen kelpaamatonta lasia. Isommat määrät
tulee viedä jätekeskukseen tai -asemalle.

Kompostoidaan itse tai laitetaan biojätteen
erilliskeräysastiaan. Erilliskerätty biojäte käsitellään ja
hyödynnetään esimerkiksi maanparannusaineena.
● 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
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.

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.

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

lasi
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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Jäteasemalle tai jätekeskukseen tuotavasta
kuormasta tulee lajitella erilleen vaaralliset
jätteet, metalli, kartonki ja sähkölaitteet.
Jäljelle jäävä jäte lajitellaan energia- ja
esikäsiteltävään jätteeseen.

Jäteasemalle tai jätekeskukseen

Rakennus -ja
purkujätteet

energiajäte

Rakennus- ja purkujätekuormasta
tulee lajitella erilleen vaaralliset
jätteet, metalli, kartonki ja puujäte
omille lavoilleen.
Lisäksi remontoinnissa voi
syntyä sähkölaitteita ja vanhoja
huonekaluja.

● Muovit
● kierrätykseen kelpaamaton
kartonki ja paperi
● vanhat tapetit

Lajitellaan

vaaralliset
jätteet
● Maalit, lakat ja liimat
● Liuottimet ja kemikaalit
● Jäteöljy, suodattimet ja öljyiset
jätteet
● Jäähdytys ja jarrunesteet
● Hapot ja emäkset
● Ajoneuvojen akut
● Kasvinsuojeluaineet
Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin!
Paristot ja pienet akut kauppojen
paristolaatikoihin!

sähkölaitteet
● Verkkovirralla, akulla tai
paristoilla toimivat laitteet
● Jääkaapit, pakastimet, televisiot,
tietokoneet, partakoneet jne.
● Loisteputket,
energiansäästölamput ja ledlamput

ESIKÄSITELTÄVÄ JÄTE
● PVC -muovit (muovimatto,
putket)
● kipsilevyt, kaakelit ja
kiviainekset
● wc -pöntöt ja altaat
● kattohuopa
● eristevillat
● ikkuna- ja peililasit
● huonekalut

puujäte
Pintakäsitelty tai
käsittelemätön puujäte kuten
● kuormalavat
● puukuitulevyt
● kokopuiset huonekalut
● laudat
Puujätteeseen ei saa laittaa
metallia, lasia tai tekstiiliä
sisältäviä jätteitä. Puujätteen
joukkoon ei kelpaa myöskään
painekyllästetty puu.

metalliromu
Kuten
● polkupyöränrungot
● puukiukaat
● metalliputket
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Paljon puhuttava muovi
S

uomessa ja EUssa on herännyt huoli
mikromuoveista - jopa siinä määrin, että
mikromuoveja on ehditty verrata ilmastonmuutoksen veroiseksi globaaliksi uhaksi.
Mikromuoveja on Suomessakin uutisoitu
löydetyn mitä yllättävimmistä paikoista. Tutkijat ovat kuitenkin Suomessa todenneet,
että tarvitaan lisätutkimuksia niin mikromuovien määristä luonnossa kuin niiden
ympäristö- ja terveysvaikutuksista.
Usein keskustelu mikromuoveista sekoittuu keskusteluun muovipakkausjätteestä.
Tämä siitä huolimatta, että mikromuovin
lähteet eivät liity muovipakkauksiin ja
yhdyskuntajätehuoltoon. EU:n komission
viime vuoden mikromuovikonsultaatiossa
oli tunnistettu merkittävimmät mikromuovilähteet. Näitä olivat ajoneuvorenkaista irtoava pöly, valmistavan teollisuuden muoviraaka-aineet, tekstiilit sekä rakennus-, tie- ja
laivojen maalit. Lisäksi konsultaatio mainitsi
mikromuovien lähteeksi kosmetiikan.
Suomessa muovipakkausten erilliskeräys
ja kierrätys on merkittävässä kasvussa. Vastuu pakkausjätteen keräykses-

tä ja kierrätyksestä on siirretty pakkaavan
teollisuuden ja kaupanalan toimijoiden vastuulle. Tämä ns. pakkausten tuottajavastuu
astui voimaan 2016. Tuottajien järjestämien
noin 500 alueellisen ekopisteen lisäksi kuntien jätelaitokset ovat eri puolilla Suomea
laajentamassa muovipakkausten keräystä
kiinteistöille. Pakkausmuovin kierrätyksen
pullonkaula on kuitenkin kierrätysmuovin
kysyntä uusien tuotteiden valmistuksessa.
Kotitaloudet ja kuntien jätelaitokset ovat
valmiita lisäämään keräystä entisestään,
mutta järkevintä olisi saada kierrätysmuoville ensiksi aitoa kysyntää. Muutoin ei
saavuteta sitä, mitä sillä tavoitellaan eli
kierrätysasteen nostamista.

EU:n kiertotalouspaketti etenee
EU:n kiertotalouspaketti tulee vauhdittamaan yhdyskuntajätehuollon kehitystä
lähivuosien aikana. Jätehuollon keskeisen
lainsäädännön uudistuksesta on päästy
EU:ssa sopimukseen helmikuussa. Täytäntöönpanovaihe tulee tarkoittamaan Suomessa kiristyviä vaatimuksia niin kotitalouksille kuin myös muille jätteentuottajille.

Olemme Sammakkokankaan asiakaspalveluun saaneet paljon yhteydenottoja liittyen
muovikeräykseen. Yhtiölle on esitetty toiveita muovikeräyksen
laajentamisesta. Muovipakkausten keräys kuuluu valtakunnallisesti
tuottajille eli Rinki Oy:lle. Sammakkokangas voi täydentää muovikeräystä,
an
kuten tällä hetkellä täydennetään lasi-, metalli- ja kartonkikeräystä. Haastav
a
katettav
on
ne
ja
uksia
kustann
a
muovikeräyksestä tekee se, että keräys aiheutta
vain
ista
akkauks
amuovip
kuluttaj
rätyistä
jätemaksuilla. Toisaalta tällä hetkellä erilliske
seassa
osa päätyy uusioraaka-aineeksi ja loput energiahyödynnykseen. Sekajätteen
s
kokanga
Sammak
kseen.
yödynny
olevat muovipakkaukset päätyvät myös energiah
eestä
sekajätt
osa
suurin
koska
,
ymmärtää kiinnostuksen muovikeräystä kohtaan
on muovia. Yhtiö tulee käynnistämään muovikeräyksen kokeiluhankkeella,
jonka kokemusten pohjalta jätelautakunnan kanssa linjataan se, miten
muovikeräystä tulevaisuudessa täydennetään.

12

Suomi on sinänsä kirinyt yhdyskuntajätteiden hyödyntämisessä jo eurooppalaiseen
parhaimmistoon. Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 97 % ja enää 3
% päätyi kaatopaikoille. Kehitys on ollut
nopeaa, koska vuonna 2008 yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin reilusti alle puolet.
Tämä kehitys on ollut mahdollista kuntien
jätelaitosten panostuksella sekajätteen
hyödyntämiseen jätevoimaloissa.
Kiertotalouspaketti tulee kuitenkin edellyttämään lisääntyvää panostusta kotitalouksien, kaupan ja muiden jätteentuottajien
hyötyjätteiden erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisäämiseen. Suomessa yhdyskuntajätteestä kierrätettiin vuonna 2016 42 %. Tämä
osuus tulisi nousta vuoteen 2020 mennessä
50 % ja edelleen 55 % vuonna 2025 ja 60 %
vuonna 2030. Suurin kierrätyksen lisäyspotentiaali on kotitalouksien biojätteessä ja
kotitalouksien ja elinkeinoelämän muovijätteissä.
Kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan Suomelle haasteellista, mikä luo paineita sekä lainsäädännön
kehittämiseen että jätehuollon toimijoiden
parempaan yhteistyöhön.
Riku Eksymä, toimitusjohtaja,
Suomen Kiertovoima ry KIVO

-hankkeessa edistetään Keski-Suomen
jätevirtojen hyötykäyttöä
K

eski-Suomessa muodostuu noin 1,8
miljoonaa tonnia jätettä vuodessa.
Yhdyskuntajätettä, eli sitä kotitalouksissakin muodostuvaa, on tästä määrästä
7 %, noin 124 000 tonnia. Keski-Suomi
on yksi viidestä maakunnnasta, joka on
mukana Syken koordinoimassa Circwaste
-hankkeessa. Keski-Suomen liitto koordinoi alueellista yhteistyötä jätehuollon
ja kiertotalouden edistämiseksi. Sammakkokangas Oy on aktiivisesti mukana
alueellisessa kehittämistyössä.
Alueellisessa yhteistyöryhmässä on
hahmoteltu painopisteitä, tavoitteita ja
toimenpiteitä Keski-Suomen jätehuollon
kehittämiseksi kohti kiertotaloutta. Rakentamisen jätteet muodostavat suurimman osan (62 %) Keski-Suomen jätteistä,
joten ne ovat valikoituneet yhdeksi
painopisteeksi. Toisena keskeisenä kehittämisen painopisteenä ovat biohajoavat

jätteet ja lisäksi yhteistyöryhmä on valinnut painopisteiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (ser) sekä muovin.
Muovi puhuttaa tällä hetkellä todella
paljon maailmalla ja Keski-Suomessakin.
Kotitalouksille tutuimpia ovat muovipakkaukset, minkä jätehuollon järjestämisestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys
RINKI Oy. Kunnat voivat halutessaan
täydentää Ringin järjestämää keräystä.
Monilla alueilla kotitaloudet olisivat
halukkaita lajittelemaan muovipakkauksia erilleen, jos keräyspiste olisi
riittävän lähellä. Kunnilla ja kunnallisilla
jätehuoltoyhtiöillä on hyvä mahdollisuus
vastata asukkaiden palvelutarpeeseen ja
kiristyviin kierrätystavoitteisiin järjestämällä täydentävää keräystä, mutta toisaalta täytyy huolehtia, ettei jätehuollon
kustannukset muodostu kohtuuttoman
korkeiksi.

Circwaste -hankkeessa toteutetaankin
kustannus- ja elinkaaritarkastelu muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisen vaikutuksista Keski-Suomessa.
Kesän loppupuolella ollaan varmasti
viisaampia sen suhteen, millä alueilla
muovipakkausten keräystä olisi järkevää
toteuttaa niin, että lisääntyvien kuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset
eivät nousisi keräyksen ympäristöhyötyjä
suuremmiksi.
Lue lisää Keski-Suomen liiton Circwaste
-hankkeista:
https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_
kehittaminen/biotalous/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
Muiden Circwaste -hankkeessa mukana
olevien alueiden kuulumisia:
www.materiaalitkiertoon.fi
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Ohjeita aluekeräyspisteiden
käyttöön
Sammakkokangas Oy ylläpitää toimialueellaan aluekeräyspisteistä. Valitettavasti pisteiden käytössä on toisinaan
haasteita. Pisteiden väärinkäyttöä
seurataan ja väärinkäytöstä veloitetaan
asiakkaalta siivouksen osalta tuntihinta
68,20 €/h (alv 24%) sekä tuodusta ylimääräisestä jätteestä lisäsäkin (7,51 €)
tai irtojätteen (21,37 €/m3) mukainen
maksu. Toivomme, että keräyspisteiden käytössä kiinnitettäisiin huomiota
ainakin seuraaviin asioihin.

Aluekeräyspisteelle EI

• Laita jätteet niille tarkoitettuihin
jäteastioihin!
• Älä jätä roskia astioiden
ulkopuolelle!
• Älä tuo pisteeseen sinne
kuulumattomia jätteitä!
• Kaikki käyttäjät vastaavat pisteen
siisteydestä!

saa jättää:

ja.
televisioita, jääkaappe
• Sähkölaitteita kuten
-valoja.
led
ja
uja
pp
säästölam
• Loisteputkia, energian
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ten akkuja, maaleja, jät
• Vaarallista jätettä ku
eksi 		
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voi vie
>> Kaikki edellä mainitut
ukseen!
jäteasemille tai jätekesk
• Lääkkeitä ja paristoja.
n lääkkeet apteekkiin.
>> Toimita vanhentunee
an paristoastiaan.
>> Toimita paristot kaup
s.
leja, sohvia, patjoja ym
• Huonekaluja kuten tuo
n.
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tai jätekesk
>> Vie nämä jäteasemille
• Biojätettä.
tai liity
t omassa kompostorissa
>> Kompostoi biojättee
en.
biojätteen erilliskeräyske

14

Hyöty- ja
sekajätteet!
Hyötyjätteet
Metallin-, lasin- ja kartonginkeräys on
tarkoitettu kaikille perusmaksua maksaville.
Keräyspisteissä on myös paperinkeräysastia.
Paperinkeräystä hoitaa Paperinkeräys Oy,
asiakaspalvelu 010 800 190
asiakaspalvelu@paperinkerays.fi
Sekajäte
Sekajätekeräys vain aluekeräyspisteen
käyttöoikeusmaksua maksaville!

Jos aluekeräyspisteen jäteastiat ovat
täynnä, piste epäsiisti tai keräyspisteestä
on muuta kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä
asiakaspalveluun:
044 4685 502 arkisin klo 9-15
info@sammakkokangas.fi

Mikä on perusmaksu?
Mihin perusmaksut käytetään?
P

erusmaksu on jätelaissa (17.6.2011/646, 78 §) mainittu
jätehuollon perusmaksu. Sillä katetaan sellaisten palveluiden
kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä
suoraan yksittäisille jätteen tuottajille ja joiden avulla saadaan
tarjottua yleishyödyllisiä palveluita ilman erillistä veloitusta. Näitä kustannuksia ovat muun muassa aluekeräyspisteiden ylläpito
hyötyjätteiden osalta (lasi, metalli, pahvi), jäteasemien rakenteiden ylläpito, vaarallisen jätteen käsittely sekä neuvonta ja
tiedotus – johon kuuluu myös SammakkoNews. Perusmaksulla
rahoitetaan myös jätelautakunnan viranomaistoiminnan kulut.
Perusmaksu peritään jokaisesta käyttökelpoisesta vakituisesta asunnosta ja vapaa-ajan asunnosta. Vaikka asukkaalla olisi
vakituinen asunto ja kesämökki samassa kunnassa, maksetaan
molempien osalta perusmaksua. Kyse on kansalaisten tasavertaisuudesta, joka ei toteudu, jos maksu jätettäisiin perimättä,
sillä perusteella, että mökki ja vakituinen asunto ovat samassa
kunnassa. Asiasta on annettu Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisu (KHO 26.8.2002 T 1956).
Vakituisten asuinkiinteistöjen tai –huoneistojen perusmaksu
on jaettu 12. kuukaudelle laskuille, jotka koskevat Saarijärven,
Uuraisten, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan ja Kannonkosken alueella olevia kiinteistöjä. Jätelaskulla on kerrallaan laskutusjakson
mukainen määrä perusmaksusta jäteastiatyhjennysten lisäksi.
Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Vapaa-ajan kiinteistön haltijan on ilmoitettava vuotuiseen perusmaksuun vaikuttavien olosuhteiden muutoksista jäteyhtiöön
tai jätehuoltoviranomaiselle 31.5. mennessä. Tällöin se otetaan
huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.
Äänekosken alueella vakituisten asuinkiinteistöjen sekä
vapaa-ajan asuntojen perusmaksu laskutetaan yhdessä erässä.
Maksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.tammikuuta).
Jos kiinteistö on käyttökelvoton, voi jätemaksuista hakea
vapautusta Sydän-Suomen jätelautakunnalta kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Sammakkokankaan kotisivuilta. Hakemukseen
on liitettävä ulkopuolisen asiantuntijan lausunto kiinteistön
käyttökelvottomuudesta.
Perusmaksu laskutetaan omanaan eikä esimerkiksi jäteastiatyhjennyksien kustannuksiin piilotettuna, jotta asukkaat tietävät
paremmin, mihin heidän maksamansa raha käytetään ja mitä
palveluita heillä on oikeus käyttää.
Perusmaksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita riippumatta kiinteistöiltä kerättävän jätteen määrästä
(polttokelpoisen jätteen määrästä). Palvelujen kattaminen
perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, kun jokainen
maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista.

Löydät voimassa
olevan jätetaksan
Sammakkokankaan
kotisivuilta kohdasta
hinnat.

Sain jo lietekaivon tyhjentäjältä laskun. Miksi sain
lietteestä vielä toisen laskun Sammakkokankaalta?
Lietekaivon tyhjennyksen suorittaa kiinteistön haltijan
tilaama kuljetusyritys, joka laskuttaa kuljetuksesta oman
hinnastonsa mukaan. Sammakkokangas Oy laskuttaa puhdistamon käsittelymaksun kaivontyhjentäjän täyttämän lietteen
siirtoasiakirjan mukaan, josta selviää kuinka paljon lietettä on
käsittelylaitokselle toimitettu.

Käsittelymaksu on kunta- eli puhdistamokohtainen ja sen
suuruus riippuu siitä, onko kyse sako- vai umpikaivolietteestä.
Pienpuhdistamojen lietteet käsitellään sakokaivolietteenä.
Lietekuution käsittelyn hinta määritetään jokaisessa kunnassa
itsenäisesti. Käsittelymaksut laskutetaan pääasiassa tavallisen
jätelaskun yhteydessä.
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Päivä jätekuskin matkassa
Keskiviikko 14.3.2018 Klo 6.00 Lähtö varikolta
Pakkasta on viisi astetta ja pilvipeite lähes yhtenäinen. Parina edellisenä yönä on satanut lunta, mutta keskiviikkoaamu on poutainen.
Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaaminen on sallittu arkipäivänä klo 6-22. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi viikolle osuvien
arkipyhien vuoksi, keräys on mahdollista myös lauantaisin tai pyhäpäivinä.
6.10 Auton tiedot
Auto on kaksilokeroinen eli kuormatila on jaettu kahteen erilliseen osaan, mikä mahdollistaa kahden eri jätejakeen keräämisen kerralla. Auto
painaa täytenä 26 000 kiloa. Sekajätettä mahtuu 15 m3 ja biojätettä 6 m3. Auton oma korkeus on 4,1 m. Biojätteen kuormaaminen tapahtuu
auton etuosasta katon puolelta, minkä vuoksi kuormatessa auton korkeus on noin 5 metriä.
6.32 Ensimmäisen astian tyhjennys
Lunta on astian edessä 15 senttiä. Näin on pääsääntöisesti muissakin paikoissa. Useassa paikassa astia on puolittain hautautunut hankeen ja
jopa puolen metrin syvyydessä tien pinnasta, koska astian paikkaa ei ole talven aikana muutettu.
6.39 Kolme astiaa vierekkäin
Astioihin ei ole merkattu omistajaa. Jos joku naapureista haluaisi ylimääräisen tyhjennyksen astialle, olisi jätekuskin mahdotonta tietää mikä
astioista pitäisi tyhjentää. Näin ollen saattaisi tyhjentyäkin naapurin astia, eikä tilaajan. Jäteastiaan olisi aina hyvä merkitä talon numero tai
osoite epäselvyyksien välttämiseksi. Astian merkitsemisestä ei ole haittaa, vain hyötyä, vaikka naapurin astialle ei olisi näköyhteyttäkään.
6.48 Ajetaan pienemmälle tielle
Tie on niin kapea, ettei siitä kaksi autoa mahtuisi toisistaan ohi.
Kuljettaja puhuu ”isomman oikeudesta” eli pienempi auto peruuttaa vastaantulotilanteissa.
Jos jäteautoa vastaan tulisi henkilöauto, peruuttaisi silloin henkilöauto ohituspaikkaan. Toisaalta, jos tukkirekka tulisi jäteautoa vastaan, olisi jätekuskin vuoro peruutella. Ohituspaikan
sijainti huomioidaan tietysti väistäessä. Matkan aikana huomasi kuinka mutkaista ja mäkistä
aluetta Keski-Suomi onkaan. Kuljettajalle pahinta on, jos tyhjennettävä kohde on keskellä
mäkeä. Liukkaalla kelillä mäkeen ei voi jäädä, koska siitä ei enää pääsisi eteen eikä taakse.
Mennyt talvi oli luminen, mutta myös erittäin liukas. Jäteautoja juuttui lumeen ja ajautui
ojaan, mitkä myöhästyttivät jäteastiatyhjennyksiä. Valitettavasti kelejä ei voi määritellä etukäteen, ja parhainkin ammattikuljettaja ajaa joskus kelin vuoksi ojaan.

klo 6:48

6.59 Astia ei tyhjene kokonaan
Sekajäteastian pohjalla on pari pussia, jotka ovat jääneet astian pohjalle kippauksessa. Kuljettaja heittelee poikkeuksellisesti pohjalle
jääneet pussit käsin kyytiin. Kylmät talvet aiheuttavat välillä ongelmia tyhjennyksien kanssa, kun jätepussit jäätyvät kiinni astiaan. Varsinkin
huoneenlämpöinen biojäte, joka on usein hieman kosteaa, jäätyy helposti astiaan, eikä tällöin irtoa koneellisessa tyhjennyksessä. Kuljettaja
ei voi jäädä irrottelemaan astioihin jäätynyttä jätettä, koska muuten talvisten työpäivien pituus venyisi kohtuuttomuuksiin. Astian käyttäjän
vastuulla on varmistaa, että jäte irtoaa astiasta tyhjennettäessä. Jäätymisen voi estää jättämällä jätepussi muutamaksi minuutiksi ulos ennen
astiaan viemistä, jolloin se ehtii jäähtyä.
7.04 Vanhanmallinen astia
Reitin ensimmäinen vanhan jätekuljetusjärjestelmän aikainen astia. Astia ei sovellu kunnolla
nykypäivän koneelliseen tyhjennykseen, minkä vuoksi kuljettaja joutuu sovittelemaan astiaa
hissiin useampaan kertaan, että se ei tipu nostettaessa.
7.07 Astia pienessä jätekatoksessa
Kuljettajan mielestä katolliset jätekatokset ovat hyviä. Paras vaihtoehto olisi oveton katos,
kunhan oven edestä olisi tehty lumityöt. Katoksen ansiosta jäteastia ei hautaudu lumen alle,
mikä on selvästi suurin tyhjennyksiä hankaloittava tekijä talvella.
klo 7:04
7.39 Jäteauto jää hankeen kiinni
Tien päässä yritetään kääntyä kapeassa t-risteyksessä. Peruuttaessa auto jää pehmeään hankeen, niin ettei pääse tarpeeksi taaksepäin, jotta
auton saisi käännettyä. Jäteautossa on kolme pyöräparia. Kuljettajan on mahdollista nappia painamalla nostaa viimeistä pyöräparia ylöspäin,
jolloin paino siirtyy enemmän etummaiselle pyöräparille, jotka ovat vetävät pyörät. Painon siirto auttaa saamaan parempaa pitoa vetäville
pyörille, minkä ansiosta auto saadaan peruutettua yli pehmeästä lumesta. Kun matkaa jatketaan, siirtää kuljettaja taas napin painalluksella
painoa takaisin taaimmaisille pyörille.
7.41 Astian vieressä pahvilaatikossa pahvia. Pahvin lähin keräyspiste on noin 6 kilometrin päässä. Aluekeräyspisteille saa viedä pahvia/
kartonkia, metallia ja lasia kaikki kuntalaiset ilman lisämaksua. Hyötyjätteiden keräystä katetaan perusmaksulla, jota maksetaan kaikilta käyttökelpoisilta kiinteistöiltä. Jos jäteastian vieressä on ylimääräinen jätesäkki (200 l), veloitetaan lisämaksua 7,51 €. Viedään siis kierrätettävät
hyötyjätteet niille tarkoitettuihin keräysastioihin, niin säästetään rahaa ja luontoa.
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8.00 Astioita tyhjennetty noin 30 kpl
8.05 Reunasta haljennut astia
Astian reunassa on 40 sentin halkeama. Astian tarkoituksena on myös estää haittaeläimiä
pääsemästä käsiksi jätteeseen. Kuinkakohan moni hiiri on vieraillut tässä astiassa?
8.10 Tuhkaa astiassa
Astiasta pöllähtää tumma pölypilvi, joka leviää maahan ja tarttuu varmasti osittain myös
vaatteisiin. Pienhiukkasia joutuu silmiin, jonka vuoksi silmät ovat ärtyneet kymmenisen
minuuttia.

Jos näet autoon kipattavan sekä sekaettä biojätteen, ei se tarkoita, että ne
joutuvat sekaisin. Joissain autoissa on
kaksi erillistä lokeroa, jolloin autoon
voidaan kerätä kahta eri jätettä näiden
menemättä sekaisin.

8.23 Puhutaan työturvallisuudesta
Kuljettajan vakiovarusteisiin kuuluu huomiovaatetus, viiltosuojahanskat ja turvakengät nastoilla. Nastoistakaan ei ole aina apua, koska
kengänpohjiin tarttuu kerros lunta. Kuljettajien suurimmat onnettomuudet ovat kaatumiset liukkaalla alustalla, mistä on seurannut luun
murtumia ja erilaisia venähdyksiä ja revähdyksiä. Joskus on tullut vastaan jätteen seassa olevia viiltäviä tai pistäviä esineitä, jolloin hanskoista
on ollut hyötyä. Erityisiä sairauksia ei kuljettaja myönnä, mutta rattia tulee paljon pyöriteltyä, mikä on aiheuttanut jännetupintulehduksia.
Kuljettaja pitää kuitenkin työtään varsin turvallisena.
8.25 Tyhjennettävä astia on kaatunut maahan
Tämän vuoksi astiasta meinataan ajaa ensin ohi. Kuski kaatuu astian luona ja huomataan, että lumikerroksen alla on peilijäätä. Hyvä opetus
työturvallisuudesta. Onneksi tällä kertaa ei satu pahemmin.
9.00 Astia nurkan takana
Työturvallisuusasiat mietityttävät vielä pitkään, minkä vuoksi huomio kiinnittyy astian sijaintiin. Keväällä tässä paikassa on vaarana, että
lumet tippuvat jätekuljettajan niskaan. Vähän vähemmän tunnistettava vaaran paikka. Nurkan takana oleva astia on muutenkin ahtaasti
haettavissa lumikinosten ja autotallin seinän välissä.
9.15 Astioita kinoksissa
Useimmat astiat ovat ainakin parin edellisen yön lumen alla, mutta useassa paikassa
astia on puolittain hautautunut hankeen ja jopa puolen metrin syvyydessä tien pinnasta,
koska astian paikkaa ei ole talven aikana muutettu. Matkan varrella on vain muutamia,
joiden edestä on säntillisesti tehty lumitöitä talven mittaan. Talvi on vaikeinta aikaa hoitaa
jätekuljetuksia. Vuoden toinen puoli on ehdottomasti helpointa aikaa jätekuskeille, mutta
ei kesäkään ole aivan täysin ilman vaaroja. Ampiaiset pitävät biojätteen hajusta ja saattavat
parveilla kiukkuisesti bioastian ympärillä. Pistoksilta ei tällöin säästytä. Joskus herhiläiset
ovat olleet niin kiukkuisia, että astiaa ei ole päästy tyhjentämään ollenkaan.
9.19 Nähdään ensimmäinen merkitty astia, joka on vielä merkitty erittäin hyvin
9.55 Henkilöauto jäänyt kiinni pienemmälle sivutielle.
Jäteauto ei mahdu ohi, joten yksi astia pidemmältä tien varrelta
jää tämän vuoksi tyhjentämättä. Kuski peruuttaa 400 metriä
takaisin isommalle tielle.
10.12 Astioita tyhjennetty noin 70 kpl
10.31 Otamme videon jäteastiatyhjennyksen kulusta:
1) Kuljettaja puhdistaa lumet jäteastian kannelta ja tarkistaa,
että astiassa on jätettä.
2) Astia vedetään auton luokse ja asetetaan hissiin.
3) Kuljettaja pitää kantta hieman auki hissin noustessa, että
klo 9:19
se varmasti aukeaa kipatessa. Toisissa astiamalleissa kansi
aukeaa helpommin kippauksessa kuin toisissa.
4) Kuljettaja seuraa, että astia tyhjenee ja tarvittaessa kolauttaa astiaa uudestaan tankoa vasten.
5) Astia lasketaan alas ja kuljettaja tarkastaa vielä kerran, että astia on tyhjä.
6) Astia viedään takaisin paikalleen.
10.57 Ensimmäinen bioastian tyhjennys
Astia nostetaan sivuhissillä auton korkeudelle. Auton katossa on luukku, johon astia
tyhjennetään. Astian tyhjennysvaiheessa korkeutta tyhjennyksessä tulee noin viisi metriä.
Klo 11 loppuu raportoijan matka jäteauton mukana, mutta kuljettaja jatkaa vielä
eteenpäin. Hänen työpäivänsä päättyy tänään klo 14.00.

klo 9:15

klo 10:57

VinsectS - Hyönteistalous osana ViitasaariSaarijärvi seutukunnan kiertotaloutta

V

TT ja JAMK ovat aloittaneet VinsectS - Hyönteistalous osana
Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta hankkeen. Hankkeessa keskitytään mustasotilaskärpäsen kasvatukseen kiertotaloussovelluksissa. Hankkeen tavoitteena on löytää mustasotilaskärpästen kasvatuksen mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan
alueella sekä selvittää pienyrittäjyyden mahdollisuudet hyönteiskasvatuksessa. Hankkeessa rakennetaan kasvatusympäristö hyönteisten
tutkimukseen.
Demonstraatioympäristössä tehdään lyhyitä testejä alueen
sivuvirtojen, mm. sekajätteen ja biojätteen sopivuudesta rehuksi
hyönteisille. Lisääntynyt tieto ja osaaminen hyönteisen kasvattamisesta selkeyttää liiketoimintamahdollisuuksia tuotantoketjussa.
Hanke tukee alueellisten materiaalivirtojen hyödyntämistä rakentamalla sitä tukevaa verkostoa. Hankkeessa ovat mukana Sammakkokangas Oy, Finsect Oy ja Viitasaari-Saarijärven seutukunta. Hanke on
rahoitettu Keski-Suomen liiton kautta Vipuvoimaa EU:lta Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Lisätietoja:
Matti Tähtinen 				
Projektipäällikkö
p. 040 153 0405
matti.tahtinen@vtt.fi
Tiina Siimekselä
P. 040 630 3149,
tiina.siimeksela@jamk.fi

Uusi yhteistyökumppani jätelaskutukseen

S

ammakkokangas Oy:n laskutuksessa tapahtuu muutoksia syksyllä 2018, kun yhtiö aloittaa yhteistyön Ropo Capitalin kanssa.
Sammakkokangas haluaa uudistuksella kehittää laskutusta, koska
Ropo Capitalin palvelu mahdollistaa pitkälle automatisoidun laskutuksen, johon sisältyy koko prosessi laskujen lähetyksestä reskontran hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Yhtenäinen laskun
elinkaaripalvelu minimoi manuaaliset työvaiheet ja tehostaa saatavien hallintaa. Aineisto siirtyy automatisoidusti vaiheesta toiseen
– samalla laskutuksen jokainen osa-alue on helposti seurattavissa ja
resursseja voidaan vapauttaa laskutuksen rutiineista ydinliiketoimintaan.
Muutosprosessi käynnistettiin huhtikuun lopulla Ropo Capitalin
Kuopion toimipisteessä. Ensimmäiset laskut uuden järjestelmän
kautta lähtevät lokakuussa 2018. Ilmoitamme muutoksesta tarkemmin laskun liitteenä olevalla kirjeellä.

Roska-Ruuskan KisaVisan
vastaukset:
1a, 2c, 3b, 4c, 5c, 6a
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MIKSET ENÄÄ
LAJITTELE
MINUA?
Metalli

Lasi

Biojäte

Jokaisella jätteellä on paikkansa. Paikka, jonne
se kuuluu. Juuri sinulla on vastuu lajittelusta:
kukaan muu ei roskapussia enää avaa. Roskia
ei myöskään kasata kaatopaikoille, vaan tavalliset roskat viedään poltettaviksi; hyötyjätteet
kierrätykseen.
Päästä hyötyjäte omiensa joukkoon!
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Jäteasemien aukioloajat
Kunta

Osoite

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
ti klo 14.00-17.00
Auki viikoilla 51, 2 ja 6
ke klo 14.00-17.00

Haketie 10

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
ti
klo 14.00-17.00
ke
klo 14.00-17.00
ti
klo 14.00-17.00
to
klo 14.00-17.00
ma ja ke
klo 14.00-18.00
to klo 16.00-18.00

Saarijärvi

Kannonkoskentie 1134

Karstula

Lampisuontie 50

Kivijärvi

Sahantie

Kinnula

Kaatopaikantie 70

Pylkönmäki

Mätässuontie 7

Kannonkoski

Mannilantie 11

Uurainen

Häkintie 74 b

Sumiainen
Konginkangas

Yrjöntie 18

ke klo 15.00-17.00

ke klo 15.00-17.00

Suljettu viikot 44-13
Auki viikoilla 51, 2 ja 6
to klo 14.00-17.00
ma ja ke
klo 14.00-18.00
to klo 16.00-18.00

:
löydät meidät
STAGRAM
FACEBOOK & IN

Asiakaspalvelu
ma – pe klo: 9.00 – 15.00
Puh. 044 4685 502
info@sammakkokangas.fi
www.sammakkokangas.fi

Sammakkokankaan jätekeskus
Kannonkoskentie 1134, 43100 Saarijärvi
ma – ke, pe klo: 08.00 – 15:45
torstaisin klo: 10.00 – 18.00
Jätteen vastaanotto puh. 044 4685 509

