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Pääkirjoitus
”Roska” Ruuskan reportaasi
Jätehuolto on saanut viime vuosina ilahduttavan paljon tilaa
eri medioissa. Kiinnostus jätteiden lajitteluun on kasvanut ja
ihmisten tietoisuus lisääntynyt. Toisaalta meidän kulutuksemme ei ole vähentynyt vaan kasvanut. Jätteen vähentäminen
on ensimmäinen vaihe EU:n jätedirektiivissä määriteltyä jätehierarkiaa. Jätehierarkia eli etusijajärjestys tarkoittaa jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä. Meidän pitäisi siis tavoitella
tilannetta, jossa jätettä syntyy vähemmän. En voi välttyä siltä
ajatukselta, että emme kai vaan osta itsellemme hyvää omaatuntoa jatkaa kuluttamista, kunhan vain muistamme lajitella
jätteemme?
Niin kuluttajien kuin jätehuollon toimijoidenkin on tärkeää
noudattaa jätehierarkiaa kaikessa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan. Jokaisen hankkimamme tuotteen elinkaari
päätyy lopulta jätteeksi jossain muodossa. Vaikka jätteet käsiteltäisiin kuinka tehokkaasti, on niillä silti aina vaikutuksensa
ympäristöön, kuten ilmaan, maahan ja vesistöön. Jätehierarkian ajatuksen voisi kiteyttää, että paras jäte on syntymätön jäte.
Jätteen synnyn vähentämiseen ja kestävään kulutukseen on
monia keinoja, joita meidän jokaisen on mahdollista arjessa
toteuttaa. Esimerkiksi ruokahävikkiä voi minimoida järkevällä
suunnittelulla. Kauppareissua varten kannattaa kirjoittaa lista
tai lautaselle ottaa vain sen verran ruokaa, kun jaksaa syödä.
Harkitsevaisuus hankinnoissa ylipäätään on kannatettavaa.
Kaikkeahan ei välttämättä tarvitse hankkia omaksi. Vuokraaminen tai lainaaminen on monesti varsin toimiva ratkaisu. Myös
huoltamalla ja korjaamalla voi jatkaa tuotteen käyttöikää.

Arkipäivän valinnoissa voi helposti tarttua kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun, kun välttää turhien tavaroiden hankintaa. Samalla kun säästetään ympäristöä tekemällä järkeviä
kulutusvalintoja, säästetään myös rahaa.
Toisinaan törmään siihen käsitykseen, että materiaalikierrätykseen päätyvät jätteet ovat niiden käsittelystä vastaavalle
taholle plusmerkkistä tuloa. Näin ei ole vaan myös materiaalikierrättäminen maksaa, koska se vaatii erilaisia resursseja
ennen kuin se on jälleen kiertänyt uudeksi tuotteeksi. Järkevä
kuluttaminen on se ainoa tapa säästää niin luonnonvaroja, ehkäistä turhia päästöjä ja säästää rahaa.
Tässä asiakaslehdessämme on asiaa biojätteestä. Sekajätteen
painosta on keskimäärin 25 – 30 % biohajoavaa jätettä. Sekajätteen joukossa tuo arvokas raaka-aine ei päädy materiaalihyödynnykseen. Materiaali, josta saataisiin maanparannusainetta, polttoainetta tai kaukolämpöä hukataan. Tässä lehdessä
on myös asiaa toimipisteissämme asioinnista sekä hinnoittelusta.
Antoisia lukuhetkiä!

Outi Ruuska
Toimitusjohtaja,
Sammakkokangas Oy

Ajankohtaista
Jätteen koostumusta selvitetään
kesällä 2021

Jätelaskutus Viitasaarella ja Pihtiputaalla
jatkossa Sammakkokankaan kautta

S

S

ammakkokankaan toimialueen sekajätteen koostumusta
on selvitetty vuosien varrella säännöllisesti. Edellisen kerran
tutkimus tehtiin 2017 osana Keski-Suomen Liiton hallinnoimaa
Circwasten osahanketta, jossa Sammakkokangas on mukana Mustankorkea Oy:n ja Gasumin kanssa. Tämä osahanke kantaa nimeä
Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa. Kesällä 2021 koostumustutkimus tehdään niin ikään osana Circwaste
hanketta.
Tutkimus toteutetaan touko – kesäkuussa. Tarkoitus on tutkia kunnan vastuulla olevan jätteen laatua, joka on kerätty kiinteistökohtaisista jäteastioista pakkaavalla jäteautolla. Edellisissä koostumustutkimuksissa mm. biojätteen määrä on ollut 25 – 30 %. Määrä on
suuri ja aiheuttaa ihmetystä. Biojätteen lajitteluvelvollisuus on koskenut kaikkia alueen asukkaita vuosituhannen vaihteesta lähtien,
joillakin alueilla jopa pidempään. Varsinaisen lajittelututkimuksen
yhteydessä toteutetaan myös tarkempaa tutkimusta biojätteestä
Luonnonvarakeskus Luken toimesta. Tutkimuksen tuloksista tullaan tiedottamaan Sammakkokankaan kotisivuilla.
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ammakkokangas Oy tuottaa Viitasaaren kaupungille ja Pihtiputaan kunnalle jätelaskutuspalvelun. Vakituiset asukkaat
saavat kahteen erään jaettuna vuoden jätemaksun kesä- ja
joulukuussa. Vapaa-ajan asukkaiden laskutus tehdään kertaeränä loppuvuodesta. Sammakkokangas toimii laskutuspalvelun
tuottajana ja lasku tulee Sammakkokankaan nimellä. Kiinteistön
omistajilta perittävät jätetaksan mukaiset maksut Sammakkokangas tulouttaa kunnille. Viitasaari ja Pihtipudas tuottavat edelleen itse jätehuollon palvelut.
Mahdolliset maksumuistutukset tulee osoittaa jatkossa SydänSuomen jätelautakunnalle, joka on toiminut ainoana jäteviranomaisena Viitasaarella ja Pihtiputaalla 1.2.2021 alkaen. Jätelautakunta vastaa mm. jätehuoltomääräysten, palvelutason ja
jätetaksan hyväksymisestä sekä jätehuoltorekisterin ylläpidosta.
Wiitaunionin tekninen lautakunnalla ei ole siis ollut 1.2.2021 jälkeen enää roolia jätehuollon viranomaistehtävissä.

Jätelautakunta toimii 12 kunnan yhteisenä viranomaisena
Jätelautakunnassa päätetään kunnallisen jätehuollon suuntalinjat
Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Sydän-Suomen jätelautakunta on siis jätelain tarkoittama yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin, kun taas Sammakkokangas on kuntien omistama jäteyhtiö, jolle on siirretty palvelutehtävien hoito.
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 Rämänen ja jätehuoltosuunnittelija Maija-Leena
Peltoluoto. Jätehuoltoasiamies toimii lautakunnan esittelijänä ja jätehuoltosuunnittelija sihteerinä.
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

Jätelain 23 § mukaisesti
Kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä toimielin eli kunnan jätehuoltoviranomainen. Jos kunta on siirtänyt kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa
yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin.

Jätehuoltomääräykset ja palvelutaso
päivitetään 2021

Petäjävedellä ja Multialla
jätteenkuljetusmalli muuttuu

J

S

ätelaki on muuttumassa vuoden 2021 aikana. Ympäristöministeriön 30.11.2020 julkaisemassa tiedotteessa siteerattiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosta. ”Jätelain uudistus antaa
meille keinoja vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteen lajittelua
ja kierrätystä. Jätehuollon kehittäminen on yksi kiertotalouden
kulmakivistä.” Jätelain muutoksella Suomi panee täytäntöön useita EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia. Jätedirektiivi velvoittaa
nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi: kierrätysaste aiotaan nostaa
seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin.
Sydän-Suomen jätelautakunta on käynnistänyt jätehuoltomääräysten uudistamisen ja samalla määräykset yhtenäistyvät koko toimialueella. Työryhmään lautakunta on kutsunut edustajat kaikista
kunnista. Muutosprosessi kuulemisineen on tarkoitus viedä läpi
vuoden 2021 aikana. Palvelutason päivittäminen on myös ajankohtainen, sillä edellinen palvelutaso määriteltiin 2021 vuoden
loppuun saakka.

ydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Petäjäveden ja
Multian alueiden jätteenkuljetusten nykytilan. Molempien
kuntien osalta lautakunta päätyi yksimielisesti siihen, että jätelain 37 §:n mukaiset ehdot eivät täyty. Tästä syystä näissä kunnissa voimassa olevalla kiinteistönhaltijan järjestelmällä ei voida
jatkaa. Kiinteistönhaltijan järjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä,
että kiinteistönhaltija voi vapaasti sopia luvallisten kuljetusyritysten kanssa jäteastiatyhjennyksistä. Järjestelmämuutoksen
myötä jatkossa astiatyhjennyspalvelu kilpailutetaan keskitetysti. Osakkuuden myötä Petäjävesi ja Multia siirsivät jätehuollon
palvelutehtävät Sammakkokankaan järjestettäväksi. Näin ollen
Sammakkokangas on kilpailuttanut kuljetukset keskitetysti. Petäjävedellä järjestelmämuutos astuu voimaan 1.9.2021 ja Multialla 2022 vuoden aikana. Kuljetukset voitti Jätehuolto Laine Oy,
joka toimii Sammakkokankaan aliurakoitsijana. Sammakkokankaan asiakaspalvelu vastaa kaikkiin astiatyhjennyksiin liittyviin
kysymyksiin kuljetusjärjestelmämuutoksesta eteenpäin.
Sammakkokangas Oy, asiakaspalvelu: arkisin klo 9 – 15
044 4685 502, info@sammakkokangas.fi
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Polttaisitko sinä vettä? Uusi kampanja päivittää suomalaisten tietämyksen biojätteen lajittelusta

M

ahdollisuus lajitella ja kerätä biojätteet erikseen laajenee uuden jätelain myötä lähivuosina: lajittelun piiriin tulee jopa 800 000
uutta suomalaista. Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, sillä Suomi on jo nyt jäljessä jätteen kierrätystavoitteista. – Biojätteen
erilliskeräys on avainasemassa kierrätyksen lisäämisessä. Puolella suomalaisista on jo kotipihassaan biojäteastia tai kotikompostori.
Ensiaskel olisi saada ne kovempaan käyttöön, tietää Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala.
Biojätteen osuus polttoon menevästä sekajätteestä on ollut Sammakkokankaan toimialueella 25 - 30 prosenttia. Biojätteen lajitteluvelvollisuus on kuitenkin koskenut kaikkia alueen kiinteistön haltijoita jo vuosituhannen vaihteesta lähtien. Biojätekertymä olisi lähes
kaksinkertainen, jos jokainen lajittelisi biojätteensä.

Nyt on hyvä aika tehdä muutos – mutta vanhat tavat istuvat tiukassa
Suomen Kiertovoima, Kuntaliitto sekä 31 kunnan jätelaitosta kannustavat Rakasta joka murua -kampanjalla asukkaita lajittelemaan
biojätteensä aktiivisemmin. Lajittelumotivaation nostamiseksi tarjotaan kiinnostavaa tietoa sekä arkea helpottavia niksejä. Yhtenä
kampanjan tavoitteista on päivittää suomalaisten tietämys lajittelusta 2020-luvulle, koska monet nojaavat vielä takavuosina opittuihin
vääriin uskomuksiin, eivätkä siksi lajittele. – Liikkeellä on hassujakin legendoja lajittelusta. Välillä kuulee kyseenalaistavia puheita, että
jäteautossa kaikki roskat menevät kuitenkin sekaisin. Miksi niitä eri pönttöjä eri jätteille edes olisi, jos niitä ei kerättäisi ja käsiteltäisi
erikseen, ihmettelee Suomen Kiertovoima ry KIVOn viestinnän asiantuntija Kaisa Halme.

Yli puolet biojätteestä päätyy hakoteille
Suomalaiset lajittelevat biojätettä erilliskeräykseen vuosittain 275 miljoonaa kiloa. Sillä tuotetaan biopolttoainetta sekä multaa ja
maanparannusainetta metsiin ja pelloille. Kuitenkin tavallisista kotiroskiksista löytyy vielä enemmän biojätettä: yli 300 miljoonaa kiloa
joka vuosi. Tämä poltetaan sekajätteen mukana. – Se on kuin kaataisi polttoainetta pois tai haaskaisi pellon tai metsän tarvitsemia
ravinteita. Tähän tulee saada muutos. Biojäte on ilmastolle ja kukkarolle edullista polttoainetta: pelkästään suomalaisten kahvinporoilla kulkisi iso määrä ajoneuvoja. Ja jos koko biojätemäärä lajiteltaisiin, riittäisi siitä jopa 90 000:lle biokaasulla kulkevalle henkilöautolle koko vuodeksi, sanoo Halme. Biojätteen lajittelun myönteiset ympäristövaikutukset ovat jopa muovin lajittelua suuremmat.
Kotitalousjätteitä ei Suomessa ole enää vuosiin viety kaatopaikalle, vaan lajittelun jälkeen jäävä sekalainen yhdyskuntajäte poltetaan
jätevoimalassa. Biojäte on siellä kuitenkin kutsumaton kuokkavieras, sillä poltettavan jätteen lämpöarvo on heikompi, jos sen seassa
on biojätettä.
– Biojäte on suurimmaksi osaksi vettä. Veden polttamisessa ei ole energian tuotannossa oikein järjen häivää. Biojäte siis heikentää
laitoksen tehokkuutta tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Lisäksi biojäte sisältää paljon suolaa. Suola muuttuu palaessaan suolahapoksi,
mikä aiheuttaa laitoksessa korroosiota eli ruostumista, valottaa jätevoimala Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.
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Asiantuntijan viisi vinkkiä, jotka
helpottavat biojätteen lajittelua
kotona

Asiantuntijan viisi vinkkiä
biojätteen lajittelun aloittamiseen

1. Anna roskan jäähtyä ja kuivahtaa ennen pussiin
laittamista.

1. Tutki kotipihasi: löytyykö sieltä biojäteastia tai
kompostori.

2. Laita pussin pohjalle tyhjä munakenno imemään
kosteutta.

2. Raivaa tiskipöydän alakaappiin tai muualle
keittiöön tila biojäteastialle. Kannatta valita helppo
ja houkutteleva paikka astialle. Tilaa ei tarvita
aikaisempaa enempää, se on vain järjestettävä
uudelleen.

3. Valuta nesteet viemäriin. Ruokaöljyn jäämät ja muut
nestemäiset rasvat voit imeyttää talouspaperiin ja
laittaa paperin biojätteeseen.
4. Säilytä biopussia ilmavasti esimerkiksi reiällisessä
astiassa.
5. Tyhjennä biojäteroskis säännöllisesti.

3. Oman alueen jätelaitoksen kotisivuilta löydät
biojätteen lajitteluohjeet ja mahdollisesti myös
jäteneuvonnan yhteystiedot.
4. Aloita pienin askelin; lajittele aluksi vaikkapa vain
kahvinporot sekä hedelmien ja vihannesten kuoret.
5. Kannusta ja neuvo myös perheenjäsenet biojätteen
lajitteluun.

Rakasta joka murua -kampanja
Osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Rakasta joka murua
-kampanjaa Suomen Kiertovoima, Kuntaliitto sekä 31 kuntien jätelaitosta kannustavat asukkaita lajittelemaan biojätteensä aktiivisemmin. Lajittelumotivaation nostamiseksi tarjotaan kiinnostavaa
tietoa sekä arkea helpottavia niksejä. Pääset seuraamaan kampanjaa Sammakkokankaan somekanavien kautta tai itse kampanjaverkkosivustolla www.biojate.info

Keititkö liikaa perunoita?
Voit hyödyntää ne espanjalaistyyppisessä
perunamunakkaassa
Annos kahdelle
2 – 3 keitettyä perunaa
pieni sipuli
½ dl oliiviöljyä
3 kananmunaa
½ tl sokeria
suolaa, pippuria
Hienonna sipuli, kuutioi perunat.
Kuulota sipuli öljyssä kuumalla paistinpannulla.
Lisää joukkoon perunat ja paista.
Sekoita mausteet ja munat sekaisin. Kaada
pannulle.
Paista kypsäksi.
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Kuka olet ja missä kunnassa asut?
Arto Kokkila
Asun Saarijärven Lanneveden kylällä.
Mikä on toimenkuvasi jäteyhtiössä?
Toimenkuvani Sammakkokankaalla on varsin monipuolinen. Vastaan
pääasiassa jäteauton kuljettajilta tulleiden palautteiden käsittelystä ja tyhjennyksissä ilmenneiden ongelmien ratkaisemisesta.
Myös tyhjennysreittien suunnittelu ja muutostyöt kuuluvat työtehtäviin.
Hoidan asiakaspalvelutehtäviä puhelimessa ja olen satunnaisesti
ottamassa vastaan jätteiden tuojia Sammakkokankaan Jätekeskukseen. Tietotekniikkaan liittyvät tehtävät ovat iso osa työarkea. Pyrkimys on erilaisten työkalujen avulla saada parannettua työtehtävien laatua ja saada asiakaspalvelua nopeammaksi.
Mistä pidät työssäsi?
Pidän työssä erityisesti hyvästä työporukasta - jos apua tarvitsee, niin sitä myös saa.
Asiakaspalvelutehtävien välissä pääsen myös välillä tekemään tietokoneella aivan erilaista
työtä. Tietotekniikka ei ole vastenmielistä, päinvastoin.
Millaisia kommentteja ja palautteita jätekuskeilta tulee jäteastiatyhjennyksiin liittyen?
Tänä talvena on ollut erityisen paljon ongelmia huonokuntoisista ja huonosti auratuista
teistä. Valitettavan usein tienhoitaja on unohtanut järjestää jäteautolle kunnollista kääntöpaikkaa. Liian usein auto on joutunut peruuttamaan jopa useita kilometrejä astiatyhjennyksen jälkeen.

Huomioithan ohjeet nää,
jotta arjesta selvitään!

Lamppujen lajittelu
Lamppuja on hyvin monenlaisia ja niiden lajittelu aiheuttaa toisinaan päänvaivaa.
• Isot ja pienet hehkulamput

• Jäteastiaan tulee merkitä epäselvyyksien välttämiseksi
talonnumero tai kiinteistön osoite.
• Arkipäiville sattuvat pyhäpäivät saattavat aikaistaa tai
myöhästyttää kaikkia, sillä viikolla tyhjennysvuorossa
olevien jäteastioiden tyhjennyksiä.
• Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa, että jäteastia on
tyhjennettävissä tyhjennyspäivinä esim. lumen luonti,
jäätymisen välttäminen.
• Jos kiinteistön haltijan pyynnöstä, jäteastia
tyhjennetään pihasta, yhtiö ei vastaa pihan ja
sinne johtavan tien rikkoutumisesta. Jäteastian
tavanomainen sijaintipaikka on 10 metriä päätiestä.
• Jos kiinteistön haltija on unohtanut viedä jäteastian
sovittuun tyhjennyspaikkaan, tyhjennystä edeltävänä
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.
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• Erilaiset halogeenilamput
• Auton lamput
• Led -lamput

sekajäte

sekajäte
SER eli sähkölaite

• Energiansäästölamput
• Loisteputket

sekajäte

vaarallinen jäte

vaarallinen jäte

• Aurinkokennovalot

SER eli sähkölaite

Sähkölaitteiksi tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia lamppuja kuluttajat voivat palauttaa myös niitä myyviin liikkeisiin. Sammakkokangas järjestää keräyksen myös kaikilla
lajitteluasemillaan ja jätekeskuksessa.

Tekstiilistä uusi lajiteltava
jäte lähivuosina
EU

on määrännyt, että viimeistään vuonna 2025 jäsenmaiden tulee kerätä tekstiilijäte erilleen muusta jätteestä. Tekstiilin keräystä,
lajittelua ja jatkojalostamista on kehitelty Suomessa vuodesta 2016 asti. Sammakkokangas oli mukana Telaketju -hankkeessa
yhdessä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa. Lisäksi hankkeessa oli mukana tekstiilialan yrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. Hanke saatiin päätökseen vuonna 2020, mutta yhteistyö jatkuu. Tekstiilijätteen keräys ja käsittely on aloitettu Lounais- ja
Etelä-Suomessa. Jalostuslaitos sijaitsee Paimiossa. Tarkoitus on laajentaa keräysverkosto vaiheittain kattamaan koko Suomen.
Sammakkokangas suunnittelee ja toteuttaa tekstiilijätteen keräysverkoston osakaskuntiinsa 2025 vuoden alkuun mennessä. Tekstiilijätteen keräys tulee ainakin lajitteluasemille ja jätekeskukseen. Lisäksi kartoitetaan, onko mahdollista järjestää keräystä kierrätyskeskusten ja kirpputorien yhteydessä. Tekstiilijätteen keräyksen yhteydessä on pystyttävä varmistamaan, että tekstiili ei pääse kostumaan
keräyksen aikana, koska kosteus aiheuttaa mm. hometta. Keräysverkoston lisäksi Sammakkokankaan tulee ratkaista, miten eri tekstiililaatujen esilajittelu toteutetaan. Logistiikkaverkoston luomisessa tehdään yhteistyötä muiden jätelaitosten kanssa.
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.

Sammakkokankaan lajitteluasema Koukku voitti
Ekoteko 2020 -kilpailun

S

ammakkokankaan perustama lajitteluasema Koukku Äänekosken Koukkuniemessä
voitti asukaskyselyn perusteella Äänekosken
kaupungin Ekoteko-kilpailun. Diplomin luovutti kaupungin puolesta Vihreä Uusiutuva
Äänekoski -hanke. Ekoteko-kilpailun voittajan kunniaksi istutetaan keväällä puu Piilolanniemeen.
Asukkaat arvostavat Koukun sijaintia sekä
toimivuutta ja siisteyttä. Lopullisen valinnan
kilpailun voittajaksi teki Vihreä Uusiutuva
Äänekoski -hanke. Perusteena voitolle oli
kaupunkilaisten kierrätysmahdollisuuksien
parantaminen perustamalla lajitteluasema.
Jätehuolto on yksi keskeisiä teemoja sekä
Äänekosken kaupungin hiilineutraaliuden tavoittelussa kuten kansallisessa ja globaalissakin vastaavassa toiminnassa. Kaupunkilaisten
kierrättämisen mahdollisuuksien parantaminen on hyvin tärkeä toimi kierrättämisen
edistämisessä.
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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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Sammakkokangas ylläpitää yhdeksää lajitteluasemaa
jätekeskuksen lisäksi

S

ammakkokankaan jätekeskus toimii yhtiön pääasiallisena toimipaikkana. Yhtiö tarjoaa kuitenkin jätehuoltopalveluita useammassa paikassa osakaskuntiensa alueella. Tämän lehden takakannesta löydät yhtiön toimipisteiden sijainnit ja aukioloajat.
Aukioloajoissa on eroja talvi- ja kesäkauden välillä.
Nykyisin kaatopaikkajätettä ei juuri synny, vaan suurin osa asemille tuoduista tavaroista päätyy jollain tavalla hyödynnettäväksi. 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. Toisaalta osa jätteistä voi olla liian isoja tai pitkiä
voimalaitokseen toimitettavaksi. Tällöin niitä joudutaan esikäsittelemään. Esimerkiksi huonekaluja joudutaan murskaamaan, joustinpatjoista poistamaan jouset ja pitkiä putkia pilkkomaan.
Lajitteluasemilla vastaanotetaan puutarhajätettä normaalina aukioloaikana toukokuussa sekä viikoilla 42 ja 43. Äänekosken lajitteluasema Koukkussa ja jätekeskuksessa vastaanotetaan puutarhajätettä läpivuoden. Lisäksi Äänekoskella järjestetään touko- ja
lokakuussa puutarhajätteen vastaanotto Holvihallilla (lumenkaatopaikka, Äänekoskentie 911). Kannonkoskella kunta on järjestänyt
puutarhajätteen vastaanoton keväisin ja syksyisin eli sillä suunnalla
kannattaa seurata kunnan ilmoituksia.
Kuorma kannattaa lastata huolella. Purkaminen käy helpommin!

Lajitteluasemien hinnasto vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille
Lajiteltu kuorma

€/kpl tai €/m3 (sis. alv 24%)

Pienerä korkeintaan 200 l

7,50

Pienerä <1 m3

12,00

Pienerä <2 m3

18,00

Pienerä <3 m3

24,01

Pienkuorma yli 3 m3 ( enintään 5m3 )

24,01 + 12,00 jokaiselta
3m3 ylittävältä kuutiolta

Puhdas metalli

0

Puujäte (ei kyllästettyä puuta)

0

Puutarhajäte (kampanjaviikoilla)

0

Vaarallinen jäte

0

Sähkö- ja elektroniikkaromu

0

Asumisessa syntynyttä kyllästettyä puuta vastaanotetaan kuormamaksulla. Yli 5m3 kuormat tulee toimittaa Sammakkokankaan jätekeskukseen. Kuormamaksu peritään, jos kuorma sisältää maksullista jätettä.

Sammakkokankaan tarjoamat palvelut on tarkoitettu alueen
kotitalouksille ja vapaa-ajan asukkaille. Jätelain mukaisesti
yhtiön pääasiallinen tehtävä ei ole tarjota yrityksille palveluita.
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Jätteen esilajittelussa näkee jätehuollon koko kirjon

S

ammakkokankaan jätekeskuksessa vastaanotetaan asumisen sekajätteen lisäksi myös rakentamisen ja suursiivouksen jätteitä. Jätekeskuksessa esilajitellaan lajitteluasemien ja jätekeskuksen pientuojapihan vaihtolavat sekä kuorma-autokuormat. Pakkaavilla
jäteautoilla kiinteistökohtaisista jäteastioista kerätty jäte lastataan sellaisenaan rekan kontteihin. Jätepusseihin sullottuja jätteitä ei
sen kummemmin lajitella lastausvaiheessa vaan oletuksena on, että jokainen on hoitanut osaltaan lajittelun. Lastausvaiheessa toki
voidaan poimia energiahyödynnykseen kelpaamattomia jätteitä, jos niitä havaitaan.
Ylivoimaisesti isoin osa jätteestä toimitetaan energiahyödynnykseen. Esilajittelun tarkoituksena on saada eroteltua polttoon kelpaamatonta jätettä pois. Toki mahdollisuuksien mukaan pyritään poimimaan kuormista materiaalihyödynnykseen kelpaavaa.
Jäte tulisi lajitella syntypaikalla mahdollisimman tarkkaan. Tämä on myös ainoa keino saada käsittelykuluja alemmaksi. Koneellinen
lajittelu lisää kustannuksia. Esimerkiksi vaihtolavalla tuotava puujäte maksaa 31,00 €/tn (sis alv). Eristevillojen ja kipsilevyjen sekainen
puujäte luokitellaan rakennusjätteeksi, jonka tonnihinta on 156,12 € (sis alv). Lisäksi lavan käsittelystä joutuu vielä maksamaan lavakohtaisen lajittelumaksun 120,28 € (sis alv).

Esilajittelussa koneurakoitsijamme Tmi M. Maanonen poistaa kuormista esimerkiksi metallin, puun, villan ja kiviainekset. Polttolaitoksen
kannalta haastavia ovat myös narut, liinat, johdot, letkut ja putket, jotka voivat kietoutua voimalaitoksessa laitteistojen ympärille tai kerätä
muuta jätettä tukoksen aiheuttavaksi mytyksi.

Pitkiä johtoja, metallia, rakennusvillaa, puuta ja styroksia ei saa sekoittaa keskenään.

Puhdasta ja kuivaa pahvia ei tule sekoittaa rakennusjätteenseen vaan
lajitella kartongin joukkoon. Näin pahvi ohjautuu materiaalihyödynnykseen.

Narut aiheuttavat tukoksia voimalaitoksessa. Narut, liinat, putket
jne tulisi pilkkoa max 1,5 m mittaisiksi pätkiksi.

Ota selvää ennen kuorman
tekemistä, mitkä jätteet
tulee lajitella erilleen ja
mitkä voit laittaa sekaisin.
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Asiakaspalaute auttaa palveluiden
kehittämisessä

S

yksyllä 2020 Sammakkokangas teetätti asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka toteutti FeelBack group. Kysely lähetettiin
satunnaisesti valituille alueen asukkaille. Lisäksi linkki kyselyyn
löytyi yhtiön kotisivuilta, jota jaettiin some -kanavissa. Kyselyyn
vastasi liki 200 henkilöä. Kaikki olivat alueen vakituisia asukkaita.
Joukossa oli myös sellaisia, joilla on vapaa-ajan kiinteistö alueella. Kyselyssä vastausasteikko oli 1 – 6, jossa 1 oli täysin erimieltä
ja 6 täysin samaa mieltä.

Yhtiön asiakaspalvelu sai myös hyvän arvion (5,5). Suurin osa vastanneista oli asioinut puhelimitse. Sähköisiä asiointikanavia vain
harva vastainneista oli käyttänyt (6%).

Kyselyn perusteella lajittelu koetaan merkitykselliseksi ja helpoksi. Näiden kysymysten vastausten keskiarvo oli yli 5. Myös Sammakkokankaan jätehuoltopalveluita pidettiin kohtuuhintaisina
(4,65). Vastanneista 90 % kertoi lajittelevansa biojätteen säännöllisesti ja 65 % prosenttia kertoi kompostoivansa biojätteen
omatoimisesti. Kiinteistökohtaisiin jäteastiapalveluihin oltiin tyytyväisiä. Vastausten keskiarvo oli yli 5,5.

www.sammakkokangas.fi

Vastanneista 88 % kertoi käyttäneensä aluekeräyspistettä. Kysymykset, jotka käsittelivät aluekeräyspistepalvelua kertoivat vastanneiden olevan tyytyväisiä. Vastausten keskiarvot vaihtelivat
4,34 – 5,4 välillä. Pisteiden siisteyden keskiarvo jäi alhaisimmaksi,
kun taas ohjeistuksiin ja sijainteihin oltiin erityisen tyytyväisiä.
Lajitteluasemilla vastanneista oli asioinut 70 %. Asemapalveluihin vastanneet olivat myös tyytyväisiä, koska vastausten keskiarvot vaihtelivat 4,54 – 5.42 välillä.
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Vastanneilla oli myös mahdollisuus antaa palautetta sanallisesti. Muovipakkausten keräyksen lisääminen toistui useammassa
kommentissa.
Asikastyytyväisyyskyselyn raportin pääset lukemaan:

Ajankohtaisen
tiedon, voimassa olevat
jätetaksat, aukioloajat se
kä
pisteiden sijainnit löydät
yhtiön
kotisivuilta www.sammakk
okangas.fi.
Kaikkeen googlen antamaa
n tietoon
ei voi luottaa eli varmista,
että
googlettamasi tieto on pe
räisin
yhtiön kotisivuilta.

Näin onnistut kompostoinnissa
T

oimiakseen kompostori vaatii hoitoa. Perusvaatimuksina ovat oikea hiili/typpi -suhde, hapen ja kosteuden riittävä saanti. Happea
komposti saa kompostorin hapenottoaukoista, minkä lisäksi sitä on viikoittain sekoitettava esim. talikolla. Ruokajätteessä on
yleensä paljon typpeä. Sen sijaan hiilestä on usein puute, minkä vuoksi kompostoriin on lisättävä tukiainetta aina ruokajätteen
lisäämisen yhteydessä. Tukiaine estää myös kompostimassan liian kostumisen sekä helpottaa hapen saantia. Hyviä tukiaineita ovat
hake, puun kuori ja oksasilppu. Kärpästen toukkien ja hajuhaittojen torjuntaan voi käyttää turvetta tukiaineen seassa. Turve yksinään
on liian hienojakoista kompostoinnin tukiaineeksi.

Mahdollisia haasteita kompostoinnissa

Hajua

Jäätyminen

Syntyy mätänemisen seurauksena. Kun seosainetta käytetään
tarpeeksi eikä kompostiin jätetä isoja, tiiviitä jätepaakkuja, hajua
ei synny. Hajusta pääsee eroon ainoastaan lisäämällä runsaasti
seosainetta ja sekoittamalla kaikki hajupesäkkeet. Joskus liian
kuumana käyvä komposti haisee ammoniakille, tämäkin ongelma
ratkeaa lisäämällä runsaasti seosainetta.

Ei ole vaarallista. Runsas ja ravinteikas jäte pitää kompostin
parhaiten toimivana. Jos on pakko, kompostia voi sulatella
esim. sijoittamalla kompostoriin kanisterissa kuumaa vettä. Vesi
vaihdetaan/kuumennetaan kiehuvaksi muutamana peräkkäisenä
päivänä.

Kompostin lämpötila ei nouse riittävästi ja kompostoituminen
hidastuu. Syynä voi olla:
1. Komposti on liian kuiva, kastele.
2. Komposti liian tiivis, lisää seosainetta, kääntele biojätteen
joukkoon.
3. Liian vähän ravinteita. Lisää typpipitoista ainetta.
4. Vettynyt. Seosaineen lisäys, haihdutus, suojaus.

Kärpäsiä
Haju houkuttelee (jätteitä ei peitetty tai komposti liian tiivis).
Kärpäsistä pääsee eroon sekoittamalla munat ja toukat syvälle
kuumaan kompostiin tai kaatamalla kiehuvaa vettä niiden päälle.
Mietoja hyönteismyrkkyjä voi hätätapauksessa käyttää, mutta ne
tuhoavat myös hyödyllisiä eliöitä.

Muurahaisia
Ei ole mitään haittaa kompostille. Niiden runsas määrä tarkoittaa
yleensä sitä, että komposti on liian kuiva – tämä ongelma ratkeaa
helposti kastelemalla ja sekoittamalla.

Huomioi
kompostoinnissa
• Kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu ja kannellinen. Lisäksi lämpöeristys olisi hyvä.
• Lisää aina biojätteen kanssa riittävästi seosainetta (20-50 % jätteen
määrästä).
• Hyvää seos- tai tukiainetta ovat
hake, puunkuori, oksasilppu tai tähän tarkoitettu kaupallinen valmiste.
• Sekoita kompostia 1-2 kertaa/kk.
Varsinkin keväällä kompostia voi
joutua sekoittamaan useammin,
kun talvella mahdollisesti jäätynyt
komposti alkaa sulaa.
• Jälkikompostoi muodostunut multa (ei enää erotettavissa biojätteiden osia) kehikossa tai aumassa 3-6
kk. Tämän jälkeen sinulla on hyvää
kasvualustaa puutarhakasveille.
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Aluekeräyspisteet ja muovipakkausten keräys

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.
Aluekeräyspisteet eivät ole tarkoitettu suursiivous-, muuttotai remonttijätteille. Myöskään sähkölaitteiden, metalliromun,
puujätteen tai vaarallisten jätteiden paikka ei ole aluekeräyspisteessä. Tällaiset jätteet tulee toimittaa lajitteluasemille tai jätekeskukseen. 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.

Vieraslajikasvien hävittäminen

S

aamme säännöllisesti tiedusteluja vieraslajien käsittelyyn ja
vastaanottoon liittyen. Lähinnä kysytään neuvoja mihin ne
voidaan laittaa ja paljonko käsittely maksaa. Pieniä määriä vieraslajeja voi laittaa omaan sekajäteastiaan. Suuremmat määrät
vastaanotamme jätekeskuksessa.

”Vieraslaji on esim. kasvi, joka on ihmisen myötävaikutuksesta levinnyt luontaisen leviämisalueen ulkopuolelle. Vieraslajit kilpailevat kasvutilasta alkuperäislajien
kanssa ja saattavat jopa syrjäyttää alkuperäislajin.
Suomessa tavattavia vieraskasvilajeja ovat esimerkiksi
komealupiini, kurtturuusu ja jättipalsami.
Vieraslajit käsitellään sekajätteenä ja toimitetaan energiahyödynnykseen. Näin vieraslajit päätyvät tuhottavaksi ja eivät pääse
leviämään ympäristöön. Omaan kompostoriin tai biojäteastiaan
vieraslajeja ei tule laittaa, koska siemenet eivät yleensä kuole tällaisessa käsittelyssä.
Lisätietoa vieraslajeista löydät osoitteesta vieraslajit.fi
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Askartele Herra Loikka kavereineen
Talous- ja vessapaperin hylsykartongit lajitellaan kartonkiin. Hylsykartongit soveltuvat oivallisesti myös askarteluun. Niistä voi tehdä
värillistä kartonkia, paperia ja liimaa apuna käyttäen hauskoja eläin hahmoja. Mielikuvitus on vain rajana!

Tuunausvinkki
Erikokoiset säilykepurkit lajitellaan metalliin. Säilykepurkkeja hieman tuunaamalla niistä saa kynäpurkin tai kukkaruukun. Voit koristella säilykepurkin pinnan
esimerkiksi tapetilla, nauhoilla, napeilla… Säilykepurkkiin voi valaa myös kynttilän. Muista kuitenkin polttaa kynttilää
palamattomalla alustalla.
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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

ti ja to
klo 14.00 - 17.00

ti 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 - 17.00

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 - 17.00

Hankasalmi: asemapalvelun tuottaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy. www.hppp.fi
Viitasaari ja Pihtipudas: asemapalvelun tuottaa L&T Ympäristöpalvelut Oy. www.lt.fi

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 2021

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 2021

