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Heinäkuussa 2021 voimaan astui uusi jätela-

ki. Uudistuksen avulla Suomen tavoittee-

na on saavuttaa EU -direktiivien edellyt-

tämän materiaalikierrätyksen tavoitteet. 

Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajät-

teen kierrätysastetta on tavoite nostaa seuraavan 

15 vuoden aikana nykyisestä reilusta 40 prosentista 

jopa 65 prosenttiin. Jätelain tavoitteena on erityisesti 

nostaa biojätteen kierrätysastetta. 

Uudessa jätelaissa yhdyskuntajätehuollon järjes-

tämisvastuuta jaetaan tulevaisuudessakin. Tuottajat 

hoitavat alueellisen pakkausjätteiden keräyksen ja 

kunnat kiinteistökohtaisen keräyksen. Sammak-

kokankaan toimialueella alun perin kunnat ja nyt 

myöhemmin Sammakkokangas ovat ylläpitäneet 

varsin laajaa keräysverkostoa. Vastuujaon muuttu-

essa pisteiden määrää on jo vähennetty ja tämä on 

suunta myös tulevaisuudessa. Alueellinen pakkaus-

jätteiden keräys keskittyy kuntataajamiin palvelui-

den läheisyyteen ja pisteiden ylläpidosta vastaavat 

tuottajat (Rinki). Kunnan vastuu kiinteistökohtaises-

ta pakkausjätteiden keräyksestä tarkoittaa sitä, että 

kunnan järjestämän jätehuollon kautta järjestetään 

vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöille ja 

kunnan palvelutoiminnan kohteisiin pakkausjättei-

den keräys. Sammakkokangas hoitaa osakaskunnis-

saan tätä kunnallista tehtävää omistajakunnilleen.

Olen saanut useamman yhteydenoton haja-asutus-

alueella asuvilta tai mökkeileviltä pisteiden vähentä-

miseen liittyen.  Yleinen ajatus on se, että palvelu on 

heikentynyt ja kierrätysmahdollisuudet poistuneet. 

Osa on tuonut esille turhautumista jätteiden lajit-

teluun liittyen. Hyvin usein pisteverkoston harve-

neminen nähdään kehityksenä, joka on ympäristön 

kannalta negatiivinen. Uskallan kuitenkin rohkeasti 

väittää, että tilanne on itse asiassa päinvastainen. 

Keräyspisteiden sijoittaminen harvaan asutuille 

alueille mahdollisimman tasaisesti kunnan alueelle 

ja pisteiden suuri määrä synnyttää kerättyä hyöty-

jätetonnia kohden paljon kilometrejä ja sitä kautta 

päästöjä. Pakkausjätteet ovat kuivia ja puhtaita, joten 

niiden säilyttäminen kiinteistöllä ei ole ongelmalli-

nen esimerkiksi hajun muodostuksen suhteen. Vaikka 

kävisi harvoin asioimassa keskustaajaman kaupas-

sa, niin säännöllisesti siellä on kuitenkin käytävä. 

Samalla reissulla, kun käy hakemassa ruokavarastoi-

hin täydennystä tai noutaa postipaketin, voi viedä 

pakkausjätteet keskustassa olevaan keräyspisteeseen. 

Ympäristökuormitus on pienempi kuin se, että 

raskaalla kalustolla ajetaan kymmeniä kilometrejä ja 

tuloksena on esimerkiksi 500 kiloa lasia tai metallia. 

Tuo tullesas, vie mennessäs! Erittäin osuva sanonta, 

joka sopii arjen hiiliviisaaseen toimintaan.  

Aurinkoisia päiviä kaikille toivotellen

 

PÄÄKIRJOITUS

Roska Ruuskan reportaasi

Outi Ruuska

Pakkausjätteillä tarkoi-
tetaan lasi-, metalli-, 
kartonki- ja muovipak-
kauksia. Ilmaisu hyö-
tyjäte on käytännössä 
rinnakkainen termi pak-
kausjätteille.

Toimitusjohtaja

2



3

R opo Capital on toiminut Sammakkokan-

kaan laskutuksen yhteistyökumppanina 

loppuvuodesta 2018. Laskutusaineisto 

luodaan Sammakkokankaan asiakasre-

kisteriohjelmassa, josta se siirtyy sähköistä väylää 

Ropo 24 ohjelmaan. Laskutusaineiston saapumisesta 

alkaen Ropo Capital vastaa laskujen eteenpäin laitta-

misesta muistutus- ja perintäkirjeisiin saakka. Ropo 

Capital vastaa myös laskun maksamiseen liittyviin 

asiakaskysymyksiin. Tällainen asia on esimerkiksi 

eräpäivän siirto. Itse laskun sisällöstä vastaa Sam-

makkokangas. Jätelaskun sisällön muodostumisen 

taustalla ovat jäteviranomaisen määrittelemät 

reunaehdot, mitkä tulevat jätetaksasta ja jätehuol-

tomääräyksistä. Tästä syystä jätelaskujen viralliset 

muistutukset tulee osoittaa Sydän-Suomen jätelauta-

kunnalle kirjallisesti määräajan puitteissa. 

Toisinaan Sammakkokankaan asiakaspalveluun 

saapuu yhteydenottoja, joissa asiakas kertoo, että ei 

ole saanut alkuperäistä laskua ennen maksumuistu-

tusta. Tällöin on kyseessä asiakkaan vastaanottama 

Postin kautta jaettava paperilasku. Laskutuksessa 

nähdään, onko lasku lähtenyt Postin kuljetettavaksi. 

On erittäin harvinaista, että lasku olisi jäänyt lähte-

mättä. Mahdollinen laskun katoaminen tapahtuu kul-

jettamisvaiheessa. Laskun perille 

saapumiseen vaikuttavat myös osoi-

tetiedot. Jätehuollon asiakasrekis-

teriin eivät päivity automaattisesti 

laskutustiedot muuttotilanteissa tai 

omistajavaihdoksissa. Nämä tulee 

muistaa ilmoittaa Sammakkokan-

kaan asiakaspalveluun. 

Sammakkokankaan jätelaskun 

voi vastaanottaa sähköisesti omaan 

verkkopankkiin. E-lasku lähetetään sähköisesti suo-

raan asiakkaan verkkopankkiin, jossa laskun tiedot 

loppusummineen ja viitenumeroineen ovat valmiina. 

Asiakkaan tarvitsee vain tarkistaa ja hyväksyä lasku. 

E-lasku poistaa myös paperilaskun perille tulemisen 

haasteet. Lisäksi sähköisesti vastaanotettu lasku 

säästää ympäristöä.   

Sydän-Suomen Jätelautakun-

ta vahvisti kokouksessaan 

14.12.2021 jätehuollon palvelu-

tason vuosille 2022-2026. Pal-

velutasomäärittelyssä on otettu alueen 

palvelut kokonaisuudessaan arvioitavaksi 

ja tavoitteena yhtenäinen palvelu. Uudes-

sa palvelutasossa on muutettu ajatusmal-

lia aikaisemmasta. Jatkossa toimialuetta 

lähestytään yhtenä kokonaisuutena sen 

sijaan, että joka kuntaa tarkasteltaisiin 

erillisenä. Järjestettävät palvelut eivät ole 

tällä hetkelläkään kuntakohtaisia vaan 

palvelut ovat asiakkaiden käytössä kiin-

teistön sijaintikunnasta riippumatta.

Jätehuollon palvelutason määrittä-

misessä on kyse siitä, millaisia jätehuol-

topalveluita tarjotaan huomioimalla 

lainsäädännön asettamat velvoitteet 

ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä 

palvelutaso turvataan keräyspaikkojen 

kohtuullinen saavutettavuus sekä var-

mistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. 

Tavoitteena on määrittää optimitaso, 

jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta 

samalla palvelun tuottamisesta aiheutu-

vat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja 

hyväksyttävinä.

Jätehuollon palvelutason määrittely 

on tehty yhteistyössä jäteviranomaisen, 

omistajakuntien ja kunnallisen jäteyh-

tiön kanssa. Palvelutasomäärittelyssä 

keskityttiin ensisijaisesti kunnallisen 

jäteyhtiön kotitalouksille järjestämiin 

palveluihin. 

Palvelutason  
merkittävimmät tavoitteet 
Täydentävä hyötyjätekeräys

Palvelutasossa on määritelty täydentä-

vän keräyksen minimitaso. Muutoksen 

keskeisimpiä tavoitteita ovat: 

• kustannusten vähentäminen, jolloin 

perusmaksun korottamistarpeelta 

vältytään,

• toteuttaa alueemme palveluita vastaa-

maan nykyistä jätelainsäädäntöä, joka 

on säätänyt näiden jätteiden järjestä-

misvelvollisuuden pakkausjätteiden 

tuottajille eli Rinki Oy:lle sekä

• saada kerättyä puhtaampia jätejakeita.

Sekajätteen alueellinen keräys
Verkostoon esitetään huomattavia 

muutoksia, joiden pohjalta tärkeimpinä 

tavoitteina ovat

• vähentää väärinkäytöksiä,

• vähentää palvelusta aiheutuvia kus-

tannuksia ja

• ohjata siirtymään astiapalvelun 

käyttöön, joka lisää palvelun laatua 

vakituisilla asiakkailla ja samalla 

valtaosalla asiakkaita sekajätehuollon 

kustannukset laskevat.  

Ota luotettava  
ja ympäristöä 
säästävä e-lasku 
käyttöön!

Sammakkokankaan laskutuksen  
yhteistyökumppani on Ropo Capital

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2022–2026  
vahvistettiin jätelautakunnassa

Mitä se käytännössä tarkoittaa? 
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E duskunta hyväksyi heinä-

kuussa 2021 uuden jätelain. 

Asiakaspalveluun tulleiden 

yhteydenottojen perusteella 

useat ovat kuulleet asiasta ja lukeneet 

valtakunnallisia uutisia aiheesta. Jätelain 

uudistuksen vaikutukset ovat eri puolella 

Suomea hyvin erilaisia. Sammakkokan-

kaan osakaskuntien välillä on isoja eroja. 

Kauan yhtiön osakkaana olleiden kunti-

en alueella muutokset ovat vähäisiä, kun 

taas uusimmissa osakaskunnissa koko 

järjestelmä muuttuu asteittain. 

Uusi jätelaki velvoittaa, että vä-

hintään viiden asuinhuoneiston talo-

yhtiöissä tulee olla keräysastiat lasi-, 

metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille 

bio- ja sekajätteen lisäksi. Tällä hetkellä 

suurimmassa osassa Sammakkokankaan 

osakaskunnista on voimassa jätehuolto-

määräykset, jotka velvoittavat ottamaan 

vähintään viiden asuinhuoneiston kiin-

teistöihin lasi-, metalli- ja kartonkiastiat 

seka- ja biojätteen lisäksi. Jätelaki tuo siis 

muutoksen ainoastaan muovipakkausten 

osalta. Esimerkiksi Hankasalmen alueel-

la taloyhtiöissä ei ole pakkausjäteastioita, 

vaan tähän asti pakkausjätteiden keräys 

on järjestetty yleisissä keräyspisteissä. 

Jätelakimuutoksen myötä taajamas-

ta vähenee yhtiön ylläpitämät yleiset 

keräyspisteet, kun keräysastiat tulevat 

taloyhtiöihin. 

Pakkausjätteiden keräyksen järjestää 

Sammakkokangas ja lain velvoittamaan 

laajuuteen järjestelmä muuttuu koko 

alueella 1.7.2023 mennessä. Sammakko-

kangas aloittaa kevään 2022 aikana ta-

loyhtiöiden tiedottamisen muutoksista. 

Tiedotus tehdään alueittain porrastaen. 

Sammakkokankaan kautta on mahdol-

lista saada taloyhtiökohtaista opastus-

ta, keräysastiat, tarrat ja neuvonta-

materiaalit.

Kompostoinnista on tehtävä 
määräajoin ilmoitus
Uusi jätelaki velvoittaa myös biojätteen 

lajittelun osalta seurannan tehostamista. 

Jäteviranomaisen on jatkossa ylläpidet-

tävä ns. kompostirekisteriä ja pystyttävä 

myös raportoimaan asiasta valtakunnal-

liseen järjestelmään. Alueen jäteviran-

omainen Sydän-Suomen jätelautakunta 

tulee lähestymään kiinteistöjä kompos-

tointi-ilmoitusten osalta. Ilmoittami-

sessa voi olla myös oma-aloitteinen ja 

täyttää esimerkiksi Sammakkokankaan 

kotisivuilta löytyvän kompostointi-il-

moituksen. Viranomaisen tulee jatkossa 

tarkastella kompostointia säännöllisesti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden on 

varauduttava päivittämään määräajoin 

kompostointia koskevat tiedot. Lisätietoa 

kompostoinnista löytyy sivulta 11.

Lisäksi jätelaki velvoittaa järjestä-

mään poistotekstiilin keräyksen 1.1.2023 

alkaen. Tästä aiheesta on enemmän 

sivulla 8.

Jätelain myötä jätehuolto-
määräykset uudistetaan
Alueen jäteviranomainen Sydän-Suomen 

jätelautakunta päivittää parhaillaan 

alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Päivit-

täminen on välttämätöntä, koska uuden 

jätelain vaatimukset on huomioitava 

alueellisissa määräyksissä. Päivitystyön 

yhteydessä määräykset laajenevat kos-

kemaan kaikkia 12 Sammakkokankaan 

osakaskuntaa. Jätelautakunnan esitys-

listat ja pöytäkirjat löytyvät Saarijärven 

kaupungin kotisivuilta  

www.saarijarvi.fi 

Jätelain uudistus parantaa jätteiden 
lajittelua taloyhtiöissä

Uusi jätelaki edellyttää vähin-
tään viiden asuinhuoneiston 

kiinteistöihin lasi-, metalli-, kar-
tonki- ja muovipakkausastiat.



USEIN KYSYTTYÄ?
Mitä tarkoittaa perusmaksun  
yhteydessä lieteperusmaksu? 
Jätelain mukaisesti jäteviranomaisen tulee pitää re-
kisteriä ja seurata sako- ja umpikaivolietekaivojen 
asianmukaista tyhjentämistä. Niiden kiinteistöjen 
osalta, jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, pe-
rusmaksua korotetaan ns. lieteperusmaksuosalla. 
Tällä katetaan rekisterin ylläpito ja seuranta. Viemä-
riverkoston alueella olevat maksavat perus-/ vuosi-
maksun jätevesilaskutuksen yhteydessä.

Miten lajitteluasemalle  
tuotava kuorma  
hinnoitellaan?
Vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyy 
jonkin verran jätettä, jota ei voi viedä yleiseen la-
jittelupisteeseen tai sijoittaa omaan jäteastiaan. 
Esimerkiksi remontin, muuton tai suursiivouksen 
yhteydessä syntyy jätteitä, jotka on toimitetta-
va jätekeskuksen pientuojapihalle tai lajittelua-
semille. 

Pienkuorma eli henkilö- tai pakettiautoon tai 
henkilöauton peräkärrylle pakattu kuorma hin-
noitellaan tilavuuden mukaan. Ilmaiseksi saa 
tuoda sähkölaitteet, puun, vaaralliset jätteet ja 
metallin. Puulla tarkoitetaan maalattua, lakattua 
tai käsittelemätöntä puuta, jossa voi olla nauloja 
ja ruuveja. Maksullisia jätteitä ovat remontoin-
nissa syntyvät materiaalit, kuten laminaatit, las-
tulevy, MDF -levyt, tapetit, muovimatot, eristeet 
jne. Suursiivouksessa ja muutossa voi syntyä 
poisheitettäväksi esimerkiksi mattoja ja huone-
kaluja, jotka luokitellaan myös maksulliseksi. Esi-
merkiksi maksimissaan yksi kuutio edellä mai-
nittuja maksullisia jätteitä maksaa 12,00 euroa 
sisältäen arvolisäveron. Hinnasto löytyy kokonai-
suudessaan yhtiön kotisivuilta.

Vaikuttavatko arkipyhät tai 
aatot jäteastiatyhjennyksiin? 
Viikolle sattuvat arkipyhät tai aatot (juhannus-/ jou-
luaatto) voivat aikaistaa tai viivästyttää koko viikon 
tyhjennyksiä. Jos siirrät astian tyhjennyspaikalle, 
arkipyhien tai aattojen vaikutus tulee huomioida ja 
viedä astia tyhjennyspaikalle pari päivää aikaisem-
min. Sammakkokangas ei ilmoita arkipyhien tai aat-
tojen vaikutuksista erikseen vaan arkipyhien tai aat-
tojen vaikutus tyhjennyksiin tulee huomioida, koska 
kyseessä on vuosittain toistuva poikkeuksia aiheut-
tava tekijä, josta on tiedotettu yleisesti.

Mitä jätteillemme tapahtuu? 
Jätteiden käsittelyssä tapahtui iso rakenteelli-
nen muutos vuonna 2016. Jätteen loppusijoitta-
minen eli ’kaatopaikkaus’ tai ’dumppaus kaato-
paikalle’ väheni oleellisesti. Sammakkokankaan 
osakaskuntien alueella syntyvästä yhdyskunta-
jätteestä noin 98 % hyödynnetään. Tästä reilu 
50 % on energiahyödynnystä ja reilu 40 % ma-
teriaalihyödynnystä. Vain 2 % loppusijoitetaan 
Sammakkokankaan jätekeskuksessa olevalle 
loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettavat jätteet 
ovat yleisimmin rakentamisessa ja remontoin-
nissa syntyviä jätteitä, joille ei ole hyödynnyskei-
noa. (esimerkiksi asbestipitoinen jäte)

Mikä perusmaksu on? 
Perusmaksulla katetaan jätelautakunnan, jä-
teneuvonnan, tiedotuksen, täydentävän pak-
kausjätekeräyksen, vaarallisten jätteiden 
vastaanoton ja käsittelyn kulut sekä osa lajitte-
luasemien ja laskutuksen ylläpitokuluista. Pe-
rusmaksulla katettavat palvelut ovat sellaisia, 
jotka kunnan on järjestettävä jätelain mukai-
sesti. Perusmaksu peritään kaikista kiinteis-
töistä ja se on kiinteistökohtainen. Perus-
maksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin 
mukaisesti. Esimerkiksi taloyhtiöissä tulee olla 
kiinteistökohtaisia pakkausjäteastioita, joten 
perusmaksutasoa on tästä syystä laskettu ver-
rattuna pientaloihin.
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Erilliskerätty biojäte hyö-
dynnetään esim. biokaasu-
tuotannossa

SAA LAITTAA
• Ruuantähteet ja muut 

elintarvikkeet
• Kahvinporot, suodatin- 

ja teepussit
• Munankuoret, 

ruodot, luut ja 
kalanperkuujätteet

• Hedelmien ja 
vihannesten kuoret

• Kukkamulta ja 
kasvinjätteet

• Jäähdytetty kinkkurasva

Kompostoidaan itse  
tai laitetaan biojätteen  
erilliskeräysastiaan  

Liemet tulee valuttaa  
viemäriin. Viemäri ei  
kuitenkaan muulta osin ole 
ruokajätteiden  
hävityspaikka. 

Kompostissa liika  kosteus 
aiheuttaa mm. hajua. 
Kääntele ja lisää tukiainet-
ta useammin, jolloin  
liika kosteus vähenee.

Tiesitkö, että voit valita 
myös vaihtoehdon,  jossa 
kompostoit osan aikaa 
vuotta ja osaksi vuotta 
otat käyttöön biojätteen 
erilliskeräyksen. 

Tyhjät, puhtaat ja kuivat  
kuluttajamuovipakkaukset 

SAA LAITTAA
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset 
• Pesuaine-, shampoo-  

ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit 

ja -purkit 
• Muovikassit, -pussit 

ja -kääreet

Irrota eri muovilaadut toisistaan 
ja laita irrallaan muovipussin. 

Riittävän puhdas elintarvike-
pakkaus on sellainen, josta ei  
aiheudu hajuhaittoja  
pidemmälläkään ajalla.

EI SAA LAITTAA
• Likaisia muovipakkauksia  

tai sekajätettä
• PVC -muovia
• Muovituotteita tai -esineitä
• Yritysten muovipakkauksia

SAA LAITTAA

• Likaiset muovipakkaukset 
• Muut muovituotteet ja styroksi
• Likainen, märkä pahvi, kartonki ja paperi
• Vaipat ja muut hygieniatuotteet
• Likainen tekstiilijäte ja kengät 
• Imurin pölypussit,
• Muu kierrätyskelvoton poltettavaksi 

soveltuva jäte

Pientaloasukkaat voivat itse päättää viekö 
muovipakkaukset erilliskeräykseen vai lait-
taako ne energiatuotantoon menevän seka-
jätteen joukkoon. Sekajätteen joukkoon voi  
laittaa yksittäisiä hehku- ja halogeenilamppu-
ja, keramiikkaesineitä ja kierrätykseen kelpaa-
matonta lasia. Isommat määrät tulee viedä 
jätekeskukseen tai -asemille.

SEKAJÄTE ENERGIAKSI  

MUOVIPAKKAUKSET

LAJITTELUOHJEET
BIOJÄTE
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Hyödynnetään mm.  
uusien lasipakkausten 
valmistuksessa

SAA LAITTAA
• Värilliset ja kirkkaat 

lasipullot ja -purkit

Poista korkki tai  
kansi ja huuhtele. 

EI SAA LAITTAA
• Keramiikkaa
• Lasiastioita  
• Erilaisia lamppuja
• Tasolasia, kuten  

ikkuna- tai peililasia

Hyödynnetään metalliteollisuuden  
raaka-aineena 

SAA LAITTAA
• 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 asemille.

• Taloyhtiöiden jätekatoksesta tulee löytyä 
viimeistään 1.7.2023 keräysastiat lasille, 
metallille, kartongille ja muovipakkauksille. 

• Sekajäte tulee laittaa taloyhtiön, omaan tai 
kimppajäteastiaan. 

• Biojäte tulee lajitella ja laittaa joko omaan  
kompostiin tai biojätteen erilliskeräysastiaan.

METALLI LASI

Hyödynnetään mm. paperin  
valmistuksessa

SAA LAITTAA
• Sanoma- ja aikakausilehdet 
• Valkoiset kirjekuoret ja paperipussit 
• Mainosposti

Niittejä ei tarvitse poistaa.

PAPERI

Hyödynnetään mm. uusien 
kartonkipakkausten valmistuksessa 

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

Tarvittaessa huuhtele pakkaus ja litistä 
kasaan. 

Niittejä ja teippejä ei tarvitse poistaa.

LAJITTELUOHJEET

KARTONKI
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Uusi jätelaki velvoittaa jär-

jestämään poistotekstiilien 

erilliskeräyksen vuoteen 2023 

mennessä. Sammakkokankaan 

kollegayhtiö Lounais-Suomen Jätehuol-

to (LSJH) suunnittelee koko Suomen 

kuluttajapoistotekstiilit käsittelevää 

jalostuslaitosta Topinpuiston kierto-

talouskeskukseen. Laitoksen rakenta-

miseen on saatu Business Finlandilta 

kiertotalouden investointiavustusta. 

Investointi on noin 20,5 miljoonaa euroa 

ja kiertotalousavustuksen osuus noin 

5,2 miljoonaa euroa. Laitos tulee mah-

dollistamaan kuluttajapoistotekstiilin 

kierrätyksen. Poistotekstiilin jalostusta 

aloitettiin kokeilemaan jo syksyllä 2021, 

kun pilottivaiheen käsittelylinja Paimion 

Green Field Hubissa otettiin käyttöön. 

– Poistotekstiilin jalostuslaitoksen 

rakentaminen mahdollistaa sen, että 

Suomesta tulee maailman ensimmäinen 

maa, jossa kuluttajapoistotekstiilit saa-

daan maanlaajuisesti uudelleenkäyttöön 

ja kierrätykseen, LSJH:n toimitusjohtaja 

Jukka Heikkilä iloitsee.

Poistotekstiilien jalostus kierrätyskui-

duksi on poistotekstiilien kiertotalouden 

puuttuva palanen, joka mahdollistaa 

monipuolisia kumppanuuksia poisto-

Käytöstä poistetut teks-

tiilit tulisi ensisijaisesti 

käyttää alkuperäisessä 

tarkoituksessa niin pit-

kään kuin mahdollista. Kun teks-

tiili on ehjää ja puhdasta, tulee 

se ohjata käytettäväksi uudelleen 

esim. kirpputorien, kierrätyskes-

kusten ja hyvätekeväisyysjärjestö-

jen kautta tai suoraan kuluttajalta 

toiselle.

Poistotekstiilikeräykseen kuu-

luvat kuivat ja puhtaat, käyttö-

kelvottomat vaatteet ja tekstiilit. 

Näitä ovat esimerkiksi takit, 

housut, hameet ja paidat sekä 

lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. 

Tekstiilit on pakattava tiiviisti, 

jotta materiaali pysyy puhtaana ja 

kuivana loppukäsittelyä varten.

Sammakkokankaalla valmis-

taudutaan vuoden 2023 alusta 

voimaan tulevaan poistotekstiilin 

erilliskeräykseen. Poistotekstiilin 

vastaanottopaikkoja ja yhteis-

työkumppaneita on kartoitettu 

kevään aikana. Keräyspisteitä 

tulee jokaiseen alueen kuntaan. 

Kerätty tekstiili esilajitellaan ja 

toimitetaan Paimioon, jossa siitä 

valmistetaan kierrätyskuitua. 

Syksylle on suunnitteilla poisto-

tekstiilikeräyksen kokeilu Ääne-

koskella ja Saarijärvellä.  

Poistotekstiilikeräys  
Sammakkokankaan 
alueella

Kohti poistotekstiilin kierrätystä
tekstiilin keräyksessä, lajittelussa ja lo-

pulta kierrätyskuidun hyödyntämisessä. 

LSJH:n linjasto jalostaa kotitalouksien 

poistotekstiilit mekaanisesti kierrätys-

kuiduksi, jota yritykset voivat käyttää 

tuotteidensa raaka-aineina. Tavoittee-

na on löytää eri tekstiilivirroille paras 

mahdollinen kiertotalouden mukainen 

käsittelyratkaisu. Niiden löytäminen 

tarkoittaa jatkuvaa kehitystä, tutkimusta 

ja oppimista.

Topinpuiston poistotekstiilin jalostus-

laitoksessa kuluttajapoistotekstiili tul-

laan lajittelemaan osin automatisoidulla 

lajittelulinjastolla eri materiaalilajeihin, 

joista osa ohjataan uudelleenkäyttöön 

sellaisenaan ja osasta jalostetaan mekaa-

nisesti kierrätyskuitua. Kuitua voidaan 

käyttää raaka-aineena uusien tuotteiden, 

kuten langan, erilaisten kuitukangas-

materiaalien, eristeiden ja täytteiden, 

akustiikkalevyjen, suodatinkankaiden ja 

komposiittien valmistukseen. Täyden-

mittakaavan laitos valmistuu 2025.  

Poistotekstiili
Kuivat ja puhtaat, käyttökelvottomat vaatteet 
sekä kodintekstiilit. Pakkaa tekstiilit tiivisti 
suljettuun muovipussiin.

Saa laittaa
• takit, housut, hameet ja paidat
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Ei saa laittaa
• matot, kengät, laukut, vyöt,  

alusvaatteet, sukat tai sukkahousut
• tyynyt, peitot, pehmusteet tai 

pehmoeläimet
• kosteat, homeiset, vahvasti haisevat tai 

tekstiilituholaisia sisältävät tekstiilit
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L ajitteluasemien aukioloajat ovat haastavaa 

järjestää niin, että ne palvelisivat kaikkia. 

Vuorotyössä käyvä haluaisi asioida aamupäi-

vällä, päivätyössä käyvä illalla, mökkiläiset 

toivovat lauantaiaukioloaikoja. Toisaalta kustannukset on 

pakko ottaa huomioon ja tähän vaikuttavat kävijämää-

rät, joita on seurattu yhtiön toiminnan alusta lähtien. 

Kävijämäärät ovat kesäkaudella moninkertaiset verrat-

tuna talvikauteen. Jopa jätekeskuksessa on talvikaudella 

useita päiviä vuodessa, kun pientuojia ei asioi lainkaan. 

Valtakunnallisesti vertailtuna yhtiöllä on asukasmäärään 

ja alueen kokoon nähden paljon toimipisteitä. Keskittä-

misellä asemien aukioloaikoja voitaisiin laajentaa, mutta 

toistaiseksi joka kunnassa halutaan pitää asemapalvelu. 

Sammakkokangas käynnisti huhtikuussa Äänekosken 

lajitteluasema Koukussa kokeilun, jolla tuodaan tavan-

omaisten aukioloaikojen lisäksi itsepalveluasiointiaikoja. 

Jos kokeilu osoittautuu käyttökelpoiseksi, laajennetaan 

itsepalveluasiointia muutamalle muullekin asemalle. 

”Lajittelulla ei ole mitään merkitystä, 
koska näin jätekuskin kippaavan 
biojätteen samaan autoon 
sekajätteen kanssa.”

Tämän kaltainen kommentti on varsin yleinen 

asiakaspalvelussa tai jäteneuvontatilaisuudessa. 

Sammakkokankaan kahdeksalla kuljetusalueella 

kaikissa on käytössä lokeroauto, joissa on kaksi 

erillistä säiliötä. Tämä mahdollistaa kahden eri 

jätejakeen keräämisen samanaikaisesti. Eri jätteet 

eivät sekoitu keräämisvaiheessa. Kahden loke-

ron käytöllä on harvaan asutuilla alueilla monia 

hyötyjä. Ajokilometrit vähenevät, jolloin päästöjä 

ilmaan syntyy vähemmän. Haja-asutusalueellakin 

on mm. mahdollisuus ottaa biojätteen erilliske-

räysastia käyttöön, koska seka- ja biojäteastia 

voidaan tyhjentää samanaikaisesti. 

Lokeroautolla saadaan vähennettyä  
hukkakilometrejä tehokkaasti

Itsepalveluasiointia kehitetään  
vaihtoehdoksi lajitteluasema-asiointiin

Miten itsepalveluasiointi 
toimii? 
• Kartoita asemalle vietävän  

jätekuorman sisältö. 
• Varaa aika Sammakkokankaan kotisivujen 

kautta.
• Tutustu ajanvarauksen yhteydessä saamiin 

ohjeisiin. 
• Varattuna ajankohta aja aseman portille, portti 

avataan asiointiajan alkaessa. 
• Aja toimiston eteen ja ota seinä puhelimella 

yhteys asiakaspalveluun ohjeiden saamiseksi.
• Pura kuorma jätteille varattuihin paikkoihin. 
• Aja takaisin portille. Portti avautuu. 
• Jos kuorma sisältää maksullisia jätteitä, saat 

puhelimeesi maksulinkin.
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S ammakkokangas järjestää 

vakituisille ja vapaa-ajan asuk-

kaille vaarallisten jätteiden 

vastaanoton kaikilla lajittelua-

semilla sekä jätekeskuksessa. Asumisessa 

syntyvät vaaralliset jätteet vastaan-

otetaan ilman vastaanottomaksua, 

koska vastaanotto ja käsittely katetaan 

perusmaksutuloista. Sammakkokankaan 

osakaskuntien apteekeissa on järjestetty 

lääkejätteen vastaanotto. Lääkejäte nou-

detaan apteekeista Sammakkokankaan 

toimesta ja toimitetaan asianmukaiseen 

käsittelyyn. Myös tämä on perusmak-

sulla katettava palvelua. Jätekeskuksen 

ja lajitteluasemien aukioloajat löytyvät 

Sammakkokankaan kotisivujen lisäksi 

tämän lehden takakannesta.

Krissen vinkit
Vaarallisten jätteiden tunnistaminen 
on tärkeää, jotta me Sammakkokan-
kaan työntekijät pystymme lajittele-
maan jätteet laaduittain käsittelyyn 
toimittamista varten. Jos alkuperäis-
pakkaus on kulunut, voit kirjoittaa 
tussilla pakkaukseen sisällön. Täysin 
tyhjät pakkaukset, joissa on joskus 
ollut vaarallista jätettä, voi laittaa esi-
merkiksi omaan jäteastiaan.

Asumisessa  
syntyviä tavan-
omaisia vaarallisia 
jätteitä ovat: 
• Vanhentuneet lääkkeet 
• Erikokoiset akut
• Jäteöljyt ja kiinteät öljyiset 

jätteet 
• Maalit ja lakat
• Liuottimet
• Emäksiset pesuaineet
• Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet
• Tuholaismyrkyt
• Jäähdytinnesteet
• Loisteputket ja 

energiasäästölamput

Vaarallisen  jätteiden 
keräykseen  
EI KELPAA
• Eltaantuneet perusrasvat  

ja aurinkovoiteet 
Laita energiaksi menevään 
sekajätteeseen eli omaan 
jäteastiaan.

• Asbesti
Pakkaa hyvin ja toimita 
jätekeskukseen haudattavaksi. 
Isot asbestipurut tulee teettää 
ammattilaisilla.

• Sähkölaitteet
Toimita jätekeskukseen  
tai lajitteluasemille.

• Kestopuu
Toimita jätekeskukseen  
tai lajitteluasemille.

• Räjähteet
Ota yhteys poliisiin  
saadaksesi lisäohjeita. 

• Tyhjät kanisterit 
Laita energiaksi menevään 
sekajätteeseen eli omaan 
jäteastiaan.

HUOM!
Ongelmajäte terminä 

on vanhentunut. 
Nykyinen termi on 

vaarallinen jäte.Palauta paristot ja pienet akut kauppareis-
sun yhteydessä. Löydät tällaisen laatikon 
useimmista kaupoista.

MIHIN TOIMITTAA 
KODIN  
VAARALLISET 
JÄTTEET?



J äteastioiden pesut aiheuttavat Sammakkokankaan 

asiakaspalvelussa säännöllisesti yhteydenottopii-

kin. Pesu tai astian huuhtelu tehdään seka- ja bio-

jäteastioille säännöllisesti. Sekajäteastiat pestään 

kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Jos 

asiakkaalla on vain osan aikaa vuotta käytössä biojätepalvelu, 

saattaa pesu osua ajanjaksolle, jolloin tyhjennyksiä ei ole ja 

pesua ei tästä syystä suoriteta. Pesut tehdään aina keleillä, 

jolloin ollaan selvästi plussan puolella. 

Pesusta ei tule asiakkaalle erillismaksua vaan tämä kuuluu 

kokonaispalveluun. Astioiden pesut tehdään omalla ajolen-

killä ja se ei noudata tavanomaista tyhjennysrytmiä. Tästä 

syystä pesujen aikaan astia saatetaan tyhjentää aiemmin 

kuin olisi ollut rytmin mukainen tyhjennys. Perusjäteas-

tiatyhjennysreitit kuitenkin pysyvät ennallaan pesuista 

huolimatta. Jos astia ei ole tyhjennyspaikalla, kun pesuauto 

liikkuu alueella, pesu jää tekemättä. 

Asiakkaalle muodostuu vain sovitun tyhjennysrytmin 

mukaisista tyhjennyksistä kustannus jätelaskulle. Pesun 

yhteydessä tehdyn tyhjennyksen asiakas saa ilman erillisve-

loitusta. Asiakas ei kuitenkaan voi pesun tyhjennykseen pe-

rustuen pidentää varsinaista tyhjennysrytmiä. Tässä taustalla 

on se, että pesu on ilmainen, mutta jätteen käsittelystä tulee 

maksaa. Kiinteistöllä syntyvä jäte tyhjennetään kahdella eri 

kerralla eli pesun yhteydessä ja varsinaisen tyhjennyksen 

yhteydessä, mutta maksu menee vain yhdestä tyhjennysker-

rasta. 

Käytetyt renkaat
Renkaat ovat tuottajavastuullista jätet-
tä. Uusien renkaiden oston yhteydessä 
myyjän tulee vastaanottaa vanhat ren-
kaat. Varsin yleistä kuitenkin on, että 
renkaita kertyy varastojen perukoille ja 
renkaat jää jostain syystä laittamatta 
kiertoon uusien ostohetkellä. Renkaita 
myyvät liikkeet ovat velvollisia ottamaan 

vastaan käytettyjä renkaita ilman ostoa. 
Myös Sammakkokankaan jätekeskus  
toimii Rengaskierrätyksen vastaan-
ottopaikkana. Jätekeskukseen  
voi tuoda vanteettomia  
renkaita maksutta  
aukioloaikoina. 

Mahdollisia  
haasteita  
kompostoinnissa

Seka- ja biojäte astiat 
pestään säännöllisesti

Jäätyminen  
Ei ole vaarallista. Runsas ja ravinteikas jäte pitää kom-

postin 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.

Hajua
Syntyy mätänemisen seurauksena. Kun seosainetta käy-

tetään tarpeeksi eikä kompostiin jätetä isoja, tiiviitä jäte-

paakkuja, 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.

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.
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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

Toimitus
Teams Sammakkokangas Oy
Päätoimittaja Outi Ruuska

Ulkoasu ja taitto 
PunaMusta Oy

Julkaisu 
Huhtikuu 2022

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

SAMMAKKOKANKAAN JÄTEKESKUKSEN 
JA LAJITTELUASEMIEN AUKIOLOAJAT

Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2022

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:

facebook    instagram

Sammakkokangas Oy:n  
asiakaspalvelu

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine
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