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SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

Roskaposti

2019

Vaaralliset jätteet turvallisesti talteen

K

namusta paristojen keräyslaatikko.
Oikosulku- ja palovaaran välttämiseksi paristojen navat on hyvä teipata ja etenkin litiumakkujen
navat suojata.
Myös lyijyakkujen arvokkaat raaka-aineet on
hyvä saada kiertoon
sekä niiden vaaralliset
aineet turvallisesti talteen.

odin jäteastiaan livahtaa yhä
vaarallisia jätteitä; sekajätepussien koostumustutkimusten mukaan kuitenkin vain prosentti sisällöstä on vaaralliseksi jätteeksi
luokiteltavaa.
Tehokkaan neuvonnan lisäksi
maksuton vastaanotto jäteasemille,
apteekkeihin sekä paristojen ja akkujen myyntipisteisiin ovat aikaansaaneet sen, että vaaralliset jätteet
päätyvät hyvin kiertoon.
Vaarallisen jätteen vastaanoton
eri puolilla Suomea järjestävät 31
kuntien jätelaitosta. Savonlinnan
seudulla vaarallisten jätteiden vastaanotosta vastaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy.

VAARALLISEN JÄTTEEN
KERÄYS MAKSUTONTA

VAARAA EI PIDÄ
SÄILÖÄ KOTONA
Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Kodin
kaappien, varaston tai autotallin
kätköistä voi löytyä energiansäästölamppuja, akkuja, bensiiniä, lääkkeitä, jäteöljyä, maalia, emäksisiä
pesuaineita, torjunta-aineita, paristoja, happoja ja aerosoleja, joille ei
käyttöä enää ole.
Vaaraa on turha säilöä kotona.
Esimerkiksi kerran vuodessa kannattaa kerätä kodin turhat vaaralliset aineet ja viedä keräykseen. Vaarallinenjate.fi -sivustolta löytää itselleen lähimmän vastaanottopisteen.
Vaaralliset jätteet on vietävä aina lukittuun vastaanottokaappiin
tai vastaanottoon, jossa on henki-

Kaikkea ei pidä kierrättää itse. www.vaarallinenjate.fi
Sieltä löydät maksuttoman vaarallisen jätteen keräyksen.

lökuntaa. Viemäri tai kodin jätekatos eivät ole oikeita paikkoja vaarallisille jätteille.

TUHANSIA OSOITTEITA
VAARALLISELLE JÄTTEELLE
Varoitusmerkillä merkityt ovat aina
vaarallista jätettä. Internetsivustolla
vaarallinenjate.fi on tietoa vaarallisten jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun sekä lähimmän vastaanotto-

paikan löytämiseen. Vaarallisen jätteen vastaanottopaikkoja Suomessa on yli 400. Lisäksi kiertävät vaarallisten jätteiden keräysautot ottavat reittinsä varrelta asukkailta vastaan kohtuullisia jätemääriä.

LÄÄKEJÄTTEET
APTEEKKIIN,
PARISTOT KAUPPAAN
Lääkejätteiden sekä elohopeakuu-

Ekomies-Erkki vastaa
tekimpassa. Aluekeräysasiakkaat
maksavat erillisen vuosimaksun
aluekeräyspisteiden käytöstä. Mikäli olet epävarma pisteen käyttöoikeudesta, ota yhteyttä Savonlinnan Seudun Jätehuoltoyhtiön asiakaspalveluun p. 015 557 163.
Olen maksanut perusmaksun. Saanko nyt viedä sekajätettä lähellä olevalle sekajätteen aluekeräyspisteelle?
Perusmaksu ei kata aluekeräyspisteiden käyttöä. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma sekajäteastia tai liittyä jätekimppaan esimerkiksi tiekunnan kanssa. Oman jäteastian täyttyminen ei myöskään
oikeuta aluekeräyspisteiden käyttöön. Aluekeräyspisteet on tarkoitettu niille kiinteistöille, joilla ei
ole omaa jäteastiaa tai eivät ole jä-
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Olen tyhjentämässä vanhempieni asuntoa, jonne
on vuosien saatossa kertynyt paljon tavaraa. En jaksaisi
lajitella tavaroita. Voinko laittaa
kaikki sekaisin jätesäkkiin ja toimittaa jäteasemalle?
Jätesäkkeihin ja laatikoihin tulisi pakata vain yhtä jätelaatua esim.
vanhoja vaatteita. Jätesäkkien sisältöä ei erikseen lajitella jäteasemalla. Jos säkeissä on sekaisin lasia,
metallia, vaarallisia jätteitä ja muuta palamatonta jätettä, voivat ne aiheuttaa merkittävää haittaa ekovoi-
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malaitoksella, jonne sekajäte viedään poltettavaksi. Voit myös säästää maksussa, jos metallit, muut
hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet
on selkeästi eroteltu palavasta sekajätteestä.
Mitä voin tuoda ilmaiseksi
jäteasemalle?
Kotitalouksilta otetaan veloituksetta vastaan hyötyjätteitä; metallia, keräyslasia, paperia ja
kartonkia. Lisäksi kotitaloudet voivat tuoda ilmaiseksi vaarallisia jätteitä kuten maaleja, jäteöljyä, akkuja ja liuottimia sekä alle 1 m³ kestopuueriä. Haketettavaa puuta otetaan vastaan veloituksetta. Haketukseen kelpaavat mm. puiset huonekalut, laudat ja lankut, laminaatti,
tuulensuojalevyt. Nauloja, saranoita ja kahvoja ei tarvitse poistaa. Pieniä määriä lasinkeräykseen kelpaa-
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memittareiden palautuspaikka
ovat apteekit. Kuntien jätelaitokset
vastaavat lääkejätteiden käsittelystä ja kustannuksista.
Paristot ja pienakut voivat pieninä tuntua harmittomilta, mutta niidenkin saaminen talteen säilyttäisi kiertotaloudessa tärkeitä materiaaleja ja korjaisi ympäristölle haitalliset aineet talteen. Monen lähikaupan tuulikaapista löytyykin pu-

matonta lasia kuten kahvipannuja,
peili- ja ikkunalasia ja posliinia voi
tuoda veloituksetta.
Mökin korjaamisesta jäi
rakennusjätettä. Ajattelin
viedä sen läheiselle aluekeräyspisteelle. Voinko toimia
näin?
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu aluekeräysmaksun maksaneille
asiakkaille. Pisteille saa tuoda pieniä määriä kotitalouksissa päivittäin
syntyvää sekajätettä. Rakennusjätteet ja muut suuremmat jäte-erät
tulee toimittaa Nousialan jäteasemalle tai pienjäteasemille. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteet (SER), kuten radiot ja televisiot, tulee toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai SER-keräykseen. Aluekeräyspisteillä on kameravalvonta, ja mahdollisista väärinkäytöksistä lähetetään lasku.
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Kuinka puhtaita muovipakkausten pitää olla?
Nyrkkisääntönä muovipakkausten puhtaudelle pidetään sel-
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Vaaralli
Vaarallisen
jätteen vastaanotto on
o kotitalouksille maksutonta. Vaarallisen jätsu
teen
vastaanotosta eri
te
puolilla Suomea vastaavat 31 kuntien jätelaitosta. Maksutta
vastaanotettavan jätte
teen määrää voidaan rajoittaa muiden muassa kyljoitta
lästetyn puun ja jäteöljyn kohdalla. Käytäntö on hyvä varmistaa
oman kunnan jätelaitokselta.
Maksuton vastaanotto edellyttää lajitteluohjeiden noudattamista. Myös oppaat ja neuvonta ovat
kotitalouksille maksuttomia.
Kuntien jätelaitokset kampanjoivat parhaillaan vaarallisten jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi.
Kampanjan yhteistyökumppaneina
ovat Akkukierrätys Pb, Apteekkariliitto, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Suomen Autokierrätys, Suomen Moottoriliitto, Suomen Uusiomuovi sekä Vesilaitosyhdistys. Lisäksi kampanjan toteuttamista tukevat ympäristöministeriö, Kaupan liitto ja
Kuntaliitto.

laista puhtautta, mikä mahdollistaa pakkausten säilyttämisen kotona ilman hajuhaittoja. Muovipakkauksille tulisi riittää nopea huuhtaisu kylmällä vedellä. Mikäli muovipakkaus on niin likainen, että sen
puhdistamiseksi tarvitaan lämmintä vettä ja pesuainetta, on usein
ekologisempaa laittaa pakkaus sekajätteeseen.
Onko pakkauksista poistettava muovikorkit?
Kyllä, jos se vain on mahdollista. Myös muut irto-osat, kuten pesuainepullon pumppuosa
on hyvä laittaa keräykseen erillään. Korkit ja kannet ovat usein
eri muovilaatua kuin muu pakkaus.
Kierrätysprosessissa käytettävä optinen lukulaite tunnistaa pakkauksen vain yhden muovilaadun perusteella. Osa pakkauksista voi näin
joutua väärään muoviryhmään, mikä voi merkittävästi haitata kierrätystä. Maitotölkkien muovikorkit
tulisi poistaa ja laittaa muovinkeräykseen tai sekajäteastiaan.
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VINKKEJÄ
RUOKAHÄVIKIN
TORJUNTAAN
Kurkista ruokakaappiin ennen kauppaan menoa, ja
käytä jo olemassa olevat ruokaaineet ensin.

1

Hyvä lukija

2
3
4

Mene kylläisenä kauppaan,
vältyt turhilta heräteostoilta.

KOTITALOUKSILLA on merkit-

tävä rooli yhdyskuntajätteen lajittelussa. Jokaisen osallistuminen näihin lajittelutalkoisiin on
tärkeää. Onnistunut lajittelu vaikuttaa kierrätettävän materiaalin
laatuun ja hyötykäyttömahdollisuuksiin. Jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa on
myös hyvä vaihtoehto, jos jäte
on liian huonolaatuista materiaalikierrätykseen.
Kotitalouksien itsensä lajittelema yhdyskuntajäte, jota toimialueellamme kutsutaan ”sekajäte energiaksi”, toimitetaan
ekovoimalaitokselle poltettavaksi. Polttoon menevässä jätteessä ei saisi olla palamatonta
jätettä kuten lasia ja metallia tai
sen määrä tulisi saada vähäiseksi. Polttoon vietävästä jätteestä
tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä, joten jätteen lämpöarvo on
yhteinen etumme. Ekovoimalaitoksen osaomistajana saamme
poltettavasta jätteestä omistusosuutemme verran sähkötulojakin, mikä yhtenä osatekijänä mahdollistaa jätetaksojemme tarkastelua ja kustannustehokkaan jätehuollon tarjoamista kuntalaisille.
Yhtiö on pitkäjänteisellä ja tosiasioihin pohjautuvalla toimintamallilla saavuttanut joka vuosi asetetut tavoitteet toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiömme on rakennuttanut viime vuonna biojätteiden
siirtokuormausaseman. Seuraavaksi yhtiöllä on tavoitteena rakennuttaa vuorostaan sekajätteen siirtokuormausasema, johon vastaanotetaan polttoon
kelpaavaa jätettä ja missä jäte
lastataan täysperävaunullisiin
rekkoihin ennen toimittamista
polttoon. Haasteiden keskellä
olemme keskittyneet asetettuihin tavoitteisiin. Haasteet ovat
myös vahvistaneet yhtiömme
joukkuehenkisyyttä, suuret kiitokset saumattomalle joukkueellemme.
Toimimme maltillisesti ja
johdonmukaisesti. Laadimme
asianmukaiset suunnitelmat ja
etenemme suunnitellulla aikataululla. Kuuntelemme kuntalaisia herkällä korvalla ja huomioimme saadut palautteet kehitystyössämme. Pidämme tavoitteet kirkkaana mielessä, vältämme siksak-toimintatapaa ja perustelemme valinnat tosiasioilla.
Nämä ovat toimintamme kulmakivet.
Omasta ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n puolesta kiitän Sinua hyvä Lukija, joka
arvostat työtämme ja ymmärrät työmme merkityksen. Jätehuolto on osa meidän jokaisen
arkipäivää ja sen on toimittava
kustannustehokkaasti yhteisen
etumme mukaisesti.
Hyvää ja
aurinkoista
kevättä.
ANNE
RAUTIAINEN
toimitusjohtaja

Suunnittele ruokaostokset
etukäteen ja tee ostoslista.

Ole varoivainen tarjousten
kanssa. Halvempi kilohinta ei aina tule halvemmaksi, jos
kaikkea ei pysty hyödyntämään.

Joka kymmenes leipäpala, hedelmä tai vihannes päätyy hävikiksi.

Ruokahävikin
vähentäminen
iesitkö, että kotitalouksissa
tuhlataan vuosittain noin 120
– 160 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa? Entä miltä kuulostaa, että laitamme vuodessa satoja
euroja rahaa suoraan biojäteastiaan
silmiämme räpäyttämättä?
Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun jokaisessa vaiheessa tuotannosta ihmisten ruokapöytiin. Poisheitetty ruoka on tuotettu turhaan,
mikä rasittaa talouden lisäksi ympäristöä.
Hämmästyttävää kyllä, ruokahävikkiä syntyy kaikista eniten juuri kotitalouksissa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan heitämme
ruokaa roskiin vuosittain noin 500
miljoonan euron edestä. Ironista
kyllä, samaan aikaan valitamme, miten kallista ruoka on.
Marttaliiton neuvoilla ruokahävikin vähentämiseksi pääsee jokainen
hyvään alkuun.
Erityisen tärkeää olisi oppia erot-
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tamaan toisistaan parasta ennen ja
viimeinen käyttöpäivä -merkinnät.
Parasta ennen -merkinnän jälkeenkin ruoka voi olla täysin syöntikelpoista. Varsinkin hapanmaitotuotteet säilyvät pitkään käyttökelpoisina parasta ennen päivämäärän jälkeen. Parasta ennen -merkintä liittyy tuotteen laadullisiin ominaisuuksiin, eikä riskiä sairastua yleensä
ole. Sen sijaan esimerkiksi kalatuotteiden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä ne pilaantuvat herkästi.
Viimeinen käyttöpäivä -merkintä
löytyy tuotteista, joiden mikrobiologista pilaantumista ei voi helposti havaita. Pilaantuneen tuotteen
syöminen voi aiheuttaa riskin sairastua. Viimeinen käyttöpäivä -merkintä löytyy useimmista vakuumi- ja
suojakaasupakatuista tuotteista kuten vakuumikalasta sekä pakatusta
lihasta ja broilerista.
Suurin osa ihmisistä kierrättää jätteensä. Tätäkin tärkeämpää olisi ku-

Pidä kaapit siistinä. Ruuat
hautautuvat helposti jääkaapin perälle.
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Käytä aistejasi! Katso, haista ja maista ennen poisheittoa!
Kokeile rohkeasti tehdä erilaisia ruokia jämäruuista!

VINKIT RUUAN
SÄILYTYKSEEN
KOTONA

1
2

Säilytä perunat huoneenlämmössä ja pimeässä.

3
4

Tomaatit säilyvät parhaiten
huoneenlämmössä.

Pidä etyleenille herkät kasvikset kuten perunat, porkkanat, kurkut, sitrushedelmät ja
salaatit erillään etyleeniä tuottavista kasviksista. Etyleeniä tuottavat: ylikypsät ja vioittuneet
kasvikset, avokado, omena, tomaatti, luumu ja banaani.

MARTTALIITON SIVUILTA löytyy hyviä vinkkejä ja valmiita
ruokaohjeita ruokahävikin vähentämiseen. Ylijääneet kasvikset ja juurekset voi hyödyntää sosekeitossa. Kuivuneista leivistä voi tehdä korppujauhoja tai paahtaa krutonkeja. Ylijäämä puurosta valmistuu paistamalla herkullista jälkiruokaa. Vain oma mielikuvitus on rajana!
Jäljelle jääneestä perunasoseesta voi Marttojen ohjeen
mukaan valmistaa herkullisia
perunarieskoja. Erittäin helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea
hyvää!

PERUNARIESKAT
2 ½ dl perunasosetta
suolaa, ellei soseessa
ole jo valmiiksi
1 muna
2 ½ dl ohrajauhoja
1. Sekoita kaikki aineet kulhossa tasaiseksi taikinaksi.
2. Leivo leivinpaperille
ohuita rieskoja.
3. Pistele rieskat haarukalla
ja paista heti 250 °C:ssa
noin 15 minuuttia.
Lähde: Marttaliitto

Jo hieman nuupahtaneet
juurekset ja kasvikset kuten
porkkanat, juurekset ja salaatit
saa elvytettyä liottamalla niitä
hetken jääkylmässä vedessä.

luttaa harkiten ja olemalla tuottamatta turhaa jätettä. Ruokahävikin
vähentäminen säästää sekä ympäristöä, että omaa lompakkoa.
Lähteet: Luonnonvarakeskus, Marttaliitto, Maa- ja metsätalousministeriö

Paperinkeräys opetti
suomalaiset kierrättämään
LAJITTELUSSA jokainen on päätöksentekijä. Paperin kierrättäminen on helppo keino säästää ympäristöä.
Keräyspaperin kierrättämisellä
on Suomessa pitkä historia. Tarve
paperin kierrättämiselle lähti Suomessa talvisodan jälkeen vallinneesta niukkuudesta ja teollisuuden raaka-ainepulasta. Paperi oli arvokas raaka-aine, joka haluttiin kiertoon. Vuonna 1943 tehtävää perustettiin hoitamaan yritys, joka toimii
nykyisin nimellä Encore Ympäristöpalvelut.
– Ensimmäisen kierrätyskampanjan järjestimme vuonna 1947. Palkintona paperin kierrättämisestä sai
Jäte-Joonas-makeisia. Makeannälkä
sai suomalaiset sinä vuonna keräämään 5400 tonnia paperia. Opetimme suomalaiset kierrättämään, kertoo Encore Ympäristöpalveluiden
toimitusjohtaja Petri Aaltonen.
Monilla on menneiltä vuosikymmeniltä lämpimiä muistoja paperin kierrättämisestä, sillä keräyspaperista palkittiin. Syötävän lisäksi palkkiona oli tavaroita, joita pula-ajan Suomessa ei ollut helposti
saatavilla.
Olojen normalisoituessa ja palkintojen parantuessa paperimäärät
kasvoivat tuntuvasti. 1950-luvun
alussa käynnistettiin Vaihda pape-

ri kelloon -kampanja. Pöytähopeat
lanseerattiin palkkioksi 1950-luvun
puolivälissä. 1960-luvulla kouluille tuli mahdollisuus hankkia luokkiin televisioita palkkioksi keräyspaperista. Palkkiokeräys oli suosittu ja vakiintunut tapa 1970-luvun
alkuun asti.
TUOTTAJA VASTAA
MATERIAALIEN KIERROSTA
Paino- ja kirjoituspaperi tulivat tuottajavastuun piiriin 1990-luvun lopulla. Tuottajavastuu tarkoittaa, että valmistaja on vastuussa siitä, että
käytön jälkeen materiaalit päätyvät
viranomaisten määräämään uusiokäyttöön. Encore Ympäristöpalvelut hoitaa paperin tuottajavastuuta Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n edustajana.
Tuottajavastuun ensisijainen tehtävä on lisätä kierrätystä ja vähentää
jätteen syntymistä. Tuottajavastuulla on ollut vuosien saatossa merkittävä vaikutus ympäristöön ja päästöihin. Oikein, ja mieluiten jo syntypaikalla, lajiteltu jäte pystytään kierrättämään ja hyödyntämään tehokkaasti.
LAJITTELUSSA
JOKAINEN ON PÄÄTTÄJÄ
Syyt paperin kierrättämiselle ovat
vuosien kuluessa muuttuneet.

”Näin suuri määrä keräyspaperia tarvittiin 1960-luvulla,
jotta palkkioksi sai television.”

Palkkioiden sijaan nykyisin kierrättämään motivoi huoli ympäristöstä.
Paperin kierrättäminen onkin
helppo keino säästää ympäristöä.
Jotta paperi pysyy kierrossa, eri jakeet tulee lajitella oikeisiin astioihin.
Keräyspaperiastiaan kuuluu kaikki
paperi, joka kotona tai työpaikalla
tulee postiluukusta tai jaetaan postilaatikkoon.
Astiaan kuuluvat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, esitteet ja
muut vastaavat painotuotteet, pehmeäkantiset kirjat, värilliset ja värittömät kopiopaperit ja tulosteet,
valkoiset piirustus- ja lehtiöpaperit,
valkoisesta paperista tehdyt paperikassit ja kaikki kirjekuoret niin ko-

deissa kuin toimistoissakin.
Lajittelussa jokainen on päätöksentekijä. Pitkän historian ansiosta suomalaiset hallitsevat paperin kierrättämisen, ja meillä paperin kierrätysaste on huippuluokkaa,
85 %.
Puhdas keräyspaperi pääsee uusiokäyttöön raaka-aineena. Kierrätetystä paperista saadusta raaka-aineesta valmistetaan muun muassa
sanomalehti- ja pehmopaperia. Paperi kiertää noin viisi kertaa.
Tämä vähentää uusien materiaalien tarvetta, ja säästää ympäristöä.
Lähde: Suomen Paperinkeräys Oy
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Miten päästä eroon
isokokoisista tai
rikkinäisistä tavaroista?
sokokoisista tavaroista eroon pääseminen voi tuottaa monelle päänvaivaa. Varsinkin, jos itseltä tai lähipiiristä ei löydy autoa tai peräkärryä.
Eikä naapurin Perttiäkään viitsisi aina
vaivata viemään jätteitä jäteasemalle.
Savonlinnan seudulta löytyy monia
yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka tarjoavat
ratkaisuja asiaan.

I

– Olen 18-vuotias koripalloa
pelaileva miehenalku Savonlinnasta. Käyn Savonlinnan lyseon lukiota, josta valmistun
(toivottavasti) seuraavien joukossa. Olen positiivinen ja humoristinen kaveri.

Kierrättäminen

A-KILTA OTTAA VASTAAN
HYVÄKUNTOISIA
HUONEKALUJA
Jos kodista löytyy esimerkiksi vanhoja huonekaluja, joista on tarve päästä
eroon, voi asiakas olla yhteydessä Savonlinnan A-Kilta ry:n.
– Hyväkuntoisten huonekalujen ja
tavaroiden hakemisesta ei veloiteta,
jos ne ovat myyntiin sopivia, Savonlinnan A-Kilta ry:n puheenjohtaja Jouni Metsola muistuttaa.
– Mikäli huonekalut ja muut kodin
tavarat ovat niin huonokuntoisia, etteivät ne kelpaa yhdistyksen kirpputorille, toimitetaan ne jäteasemalle. Tällöin asiakkaalta veloitetaan 10 – 20 €
kierrätysmaksua.
A-Kilta ry tarjoaa noutopalvelua
kanta-Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Enonkosken ja Rantasalmen
alueella. Noutopalvelusta voi tiedustella numerosta 044 547 8367.

SAVONLINNAN
TOIMINTAKESKUKSELLA
KIERRÄTETÄÄN HYVÄKUNTOISIA TAVAROITA
Myös Savonlinnan Toimintakeskus ottaa vastaan käyttökelpoista tavaraa.
Toiminnanjohtaja Carita Röpelinen

Jäteasemalla rikkinäisistä tavaroista pääsee eroon 20 € / peräkärrykuorma tai 10 € takakontillinen.

painottaa tavaroiden kierrätyskelpoisuutta.
– Olemme kierrätyskeskus, kierrätämme hyväkuntoisia tavaroita eteenpäin.
Vaatteet eivät saa olla rikkinäisiä
tai likaisia. Sama koskee huonekaluja.
Käyttö- ja korjauskelvottomat huonekalut eivät kuulu kierrätykseen, vaan
ne on toimitettava jäteasemalle.
Toimintakeskuksella on kuljetuspalvelu myyntiin kelpaaville hyväkuntoisille tavaroille. Haku Savonlinnan taajaman alueelta on henkilöasiakkailta
5 € ja yritysasiakkailta 10 €. Taajaman
ulkopuolelta tapahtuvasta noudosta
veloitetaan 5 € + 0,43 €/km (meno-

paluu). Noutopalvelua on mahdollista
tiedustella numerosta 044 363 4455.
– Otamme tavaraa vastaan myös
Toimintakeskuksella. Jos tavara ei kelpaa myyntiin, niin otamme esimerkiksi sohvasta 20 € kierrätysmaksun, Carita Röpelinen kertoo.

KULJETUSYRITTÄJILLÄ
ON MONENLAISTA
KALUSTOA TAVAROIDEN
KULJETTAMISEEN
Jätehuoltoyhtiön toimialueelta löytyy
useita kuljetusyrityksiä, joihin voi olla
yhteydessä. Kuljetusyrittäjiltä löytyy
kalustoa pakettiautoista ja kevytkuorma-autoista aina eri kokoisiin yhdistel-

mäajoneuvoihin. Kuljetusyrittäjän toimesta tuotu kuorma veloitetaan yrityshinnaston mukaisesti.
Mikäli oma auto ja peräkoukku löytyy, mutta tarvitsisi peräkärryn isojen
tavaroiden kuljettamiseen, on ratkaisu
tähänkin lähellä. Peräkärryjä on mahdollista vuokrata tuntiperusteisesti
mm. useilta huoltoasemilta.
Mikäli peräkärryn vuokraaminen tai
lainaaminen on mahdollista, on asiakkaalla mahdollisuus säästää maksussa jäteasemalle kuormaa tuodessaan.
Tuotavat tavarat kannattaa lajitella jo
kärryä pakatessa. Näin käy helpommin ilmi onko kärryssä veloituksetta
vastaanotettavia jätejakeita.

Palvelupäällikkö

Jäteaseman
palvelut
laajentuvat
MILTÄ kuulostaisi, jos voisit päästä eroon talvella jäätyneestä kompostista? Entä joka syksy päänvaivaa tuottavat ylimääräiset omenat. Eikö niistä todellakaan pääse
eroon, kuin hankkimalla moottorisahan?
Moottorisahaa ei enää kauan
tarvitse tarjota ratkaisuksi, sillä
vuodesta 2020 lähtien ylimääräiset omenat voi toimittaa Nousialan jäteasemalle. Aikaisemmin jäteasemalla on otettu vastaan ainoastaan muumio-omenoita.
Kevään aikana valmistunut biohalli loistaa vielä uutuuttaan. Halliin on tähän asti otettu vastaan
ainoastaan rasvalietettä, mikä varastoidaan lämmitetyssä maanalaisessa säiliössä. Säiliöstä rasvaliete kuljetetaan Kuopion Biotehdas Oy:lle, missä lietteestä valmistetaan biokaasua.
Vuonna 2020 biohalli otetaan
varsinaisesti käyttöön. Jatkossa
hallissa vastaanotetaan ja siirtokuormataan myös kotitalouksista
tulevaa biojätettä.
Tämä mahdollistaa myös kotitalouksien ylimääräisten omenoiden ja jäätyneiden kompostien
vastaanottamisen.
– Joka syksy meille soittaa runsaasti kuntalaisia, jotka tiedustelevat mahdollisuutta päästä yli-

Kuka olen?

Nousialan jäteaseman uudessa biohallissa tehtiin vielä kevättalvella viimeistelytöitä.

määräisistä omenoista eroon. Aikaisemmin olemme suositelleet
tarjoamaan ylimääräisä omenoita
mm. metsästysseuroille, jotka hyödyntävät omenoita riistaeläinten
talviruokinnassa. Mutta kun niitä
omenoita voi joinakin vuosina tulla ihan mahdottomasti, neuvojatiedottaja Satu Pannila huokaa.
– Vielä pitäisi jaksaa yksi syksy ja
sitten voimme hyvillä mielin opastaa kuntalaiset tuomaan ylimääräiset omenat Nousialan jäteasemalle.
Kotitalouksien biojätteen vastaanotto ja siirtokuormaaminen
on merkittävä lisäys Nousialan jäteaseman palveluihin. Helmikuussa jätehuoltoyhtiön palveluksessa
aloittanut palvelupäällikkö Liisa

Kokko on syystäkin iloinen.
– Kotitalouksien biojätteen siirtyminen jätehuoltoyhtiön omaan
halliin on merkittävä etu myös
kuntalaisille. Näin pystymme tarjoamaan yhä parempia jätehuollon palveluita asiakkaillemme.
Onko mahdollisesti muita palveluita tulossa lähiaikoina? Tähän
tuore palvelupäällikkö ei suostu
ottamaan kantaa, vaan hymyilee
salaperäisesti.
– Kehitämme jatkuvasti jäteaseman toimintoja, mutta ensin täytyy arvioida tarpeita ja suunnitella.
Ei toimivaa kannata mennä muuttamaan. Mutta sen voin luvata, että uusia hankkeita on luvassa, toteaa Liisa Kokko lopulta nauraen
iloisesti.

SAVONLINNAN Seudun Jätehuolto Oy:n palveluksessa
aloitti helmikuun alussa palvelupäällikkö Liisa Kokko. Aikaisemmin Liisa on työskennellyt 22 vuotta Hankasalmen
kunnalla tehden mm. kuljetussuunnittelijan, ATK-tuen ja ympäristönsuojelusihteerin töitä. Ikiteekkari sanoo ammentaneensa oppinsa Vesi-ja ympäristötekniikan opinnoista Tampereelta.
– Vapaa-ajalla olen mukana
monenlaisessa yhdistystoiminnassa. Lisäksi toimin pesänhoitajana kotitilalla Hankasalmella. Kotitilalta löytyy myös suomenajokoira Ritu, jota veljeni
hoitaa ollessani Savonlinnassa. Kyllä siinä on yhdelle naiselle ollut ihan tarpeeksi puuhaa,
Liisa kertoo nauraen.
Jatkossa Liisa Kokko vastaa
jätehuoltoyhtiön operatiivisista
palvelutehtävistä. Liisan tavoittaa numerosta 040 714 3355,
liisa.kokko@savonlinna.ﬁ

ILMASTON lämpeneminen on ollut ajankohtainen ja hyvinkin puhuttu aihe pitkän aikaa. Monet varmasti miettivät, kuinka voisi itse vaikuttaa
siihen. Kierrättäminen on yksinkertainen ja helppo tapa vaikuttaa ilmaston
lämpenemiseen. Kuka tahansa pystyy
siihen, kunhan näkee hieman vaivaa.
Minun henkilökohtainen kierrättäminen on muuttunut hyvinkin radikaalisti viimeisen vuoden aikana. Vielä vuosi sitten, saatoin heittää tonnikalapurkin tavalliseen roskikseen, sillä eihän yksi purkki mitään haittaa, eihän? Myös banaaninkuoret saattoivat lentää tonnikalapurkin perässä
roskikseen. Kuitenkin ajatusmaailmani muuttui.
Nimittäin kesäkuun ensimmäisenä
päivänä 2018 ensimmäinen työpäiväni alkoi. Laitoin työvaatteet päälle ja
katsoin takkini rintataskuun, jossa luki
”Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy”.
Työskentelin pääsääntöisesti Nousialan
jäteasemalla. En ehkä ymmärtänyt vielä ensimmäisenä enkä toisena työpäivänä, että sillä yhdelläkin tonnikalapurkilla on sittenkin merkitystä, mutta tajusin, että tonnikalapurkin heittäminen
roskikseen tuntuu väärältä.
Täällä Nousialassa, ja monella
muullakin jäteasemalla, on lava nimeltään ”Sekäjäte Energiaksi”. Hän
myös tottelee nimeä ”Sekajäte, joka
palaa” tai helpommin sanottuna ”Palava Sekajäte”. Hänen kanssaan tuli tehtyä kesän aikana kaikennäköistä. Hän on kova poika syömään. Välillä oli viisi kuormallista ruokaa jonossa ja nälkä ei lähtenyt mihinkään. Hänen lempiruokaa on erilaiset tekstiilit, varsinkin vaatteet sekä erilaiset lakanat. Tekstiilit nimittäin ovat herkkiä
palamaan. Hänen ruuansulatus ei kuitenkaan pidä lasista, metallista, posliineista eikä puutavarasta. Onneksi
heillekin löytyy oma lava.
Meidän työntekijöiden täytyy pitää
huolta siitä, että Sekajäte Energiaksi ei
saa mitään edellä mainituista materiaaleista, sillä hän itse ei osaa sanoa
ei. Hän kyllä haluaisi syödä ihan mitä
vaan, mutta hän ei kuitenkaan kykene.
Kun viimein kesäloma alkoi ja työt
loppuivat, olimme ottaneet vanhempieni kanssa sellaisen käytännön, että
lasit, metallit sekä biojätteet menevät
omiin lokeroihin. Parantamisen varaa
vielä kuitenkin löytyy. Esimerkiksi kartongin ja paperin kierrätys. Mutta
kaikki aikanaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että olen muuttanut tapojani.
Joskus saattaa nähdä, varsinkin kesäisin, kun ojanpohjalla on roskia, kuten karkkipusseja, tölkkejä, kertakäyttöastioita tai valmisruokapakkauksia.
Kaikenikäiset sitä tekee, mutta kyllä pahimmat tekijät ovat niitä nuoria.
Nuori on vaikea käsite, mutta sovitaan
että jokainen joka tuntee olevansa
nuori, kuuluu tähän kategoriaan, mukaan lukien minä. Miksi ihmiset sitten
heittävät roskia luontoon? Ehkä syynä on juurikin se, mitä minäkin ajattelin. ”Ei se yksi tonnikalapurkki mitään haittaa.”
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POLTTOKELVOTON JÄTE
4FVSBBWBUKÊUUFFUPOBJOBMBKJUFMUBWBQPJTTFLBKÊUUFFOTFBTUB TJMMÊOFPWBUQPMUUPLFMWPUPOUBKÊUFUUÊ

Jätteiden
lajittelu
– senhän osaa
Ekomies-Erkkikin!
Lähimmän jätteiden vastaanottopaikan
ja kierrätyspisteen löydät
osoitteesta www.kierratys.info

BIOJÄTE

VAARALLINEN JÄTE

t 3VPLBKÊUUFFU
t ,BIWJOKBUFFOQPSPU
suodatinpusseineen
t ,BMBOQFSLFFUKBQJFOFUMVVU
t ,VLLBNVMUBKBLBTWJOPTBU
t #JPKÊUFBTUJBONBBUVWBTVPKBQVTTJ
tai paperi
t ,BTWJKBQVVQPIKBJTFUMFNNJLLJFO
kuivikkeet

Säilytä vaaralliset jätteet omissa alkuperäispakkauksissaan ja erillään muista jätteistä.
t .BBMJU MBLBU MJJNBU
t -JVPUUJNFUKBPIFOUFFU
t +ÊUFÚMKZ TVPEBUUJNFUKBÚMKZJTFUKÊUUFFU
t +ÊÊIEZUZTKBKBSSVOFTUFFU
t )ZESBVMJJLLBMFULVU
(pätkittävä 50 cm pätkiksi)
t "VUPOZNTBLVU
t Emäksiset pesuaineen ja erilaiset hapot
t .ZSLZUKBEFTJOmPJOUJBJOFFU
t 6VEFOWVPEFOUJOBU
t ,FTUPQVV BMMFN©FSÊUPUFUBBO
kotitalouksilta vastaan veloituksetta)
t "TCFTUJ WBTUBBOPUFUBBO/PVTJBMBO
jäteasemalla hinnaston mukaisesti)

&*4""-"*55""
t 5VILBB QVSLLBBUBJUVQBLBOUVNQQFKB
t #JPIBKPBWJBWBJQQPKBUBJUFSWFZTTJUFJUÊ
t Kissanhiekkaa tai koiran ja kissan jätöksiä

POLTTOKELPOINEN JÄTE
4FLBKÊUFIZÚEZOOFUÊÊOFOFSHJBOUVPUBOOPTTB3JJLJOWPJNBO&LPWPJNBMBJUPLTFTTB
Jos jäte-erässä on riittävästi lämpöarvoltaan hyvää jätettä, kuten materiaalinhyödyntämiseen
kelpaamatonta muovia, eivät jätteen seassa olevat pienet erät palamatonta jätettä haittaa.
Muovia, kartonkia ja paperia voi laittaa sekajätteeseen, jos niitä ei lajitella erikseen ja toimiteta
materiaalihyödyntämiseen ekopisteeseen.

SEKAJÄTE
ENERGIAKSI

MUOVI

t ,BJLLJNVPWJKÊUF FMMFJUBMPVEFTTBOOF
lajitella erikseen muovipakkausjätettä)
t .VPWJTFULÊZUUÚUBWBSBULVUFONBQJU 
ämpärit, kevytpeitteet, lasten lelut
t )ZHJFOJBUVPUUFFUKBWBJQBU
t 3JLLJOÊJTFUWBBUUFFUKBLFOHÊU
t -JLBJOFOUBJNÊSLÊQBQFSJ LBSUPOLJ
ja pahvi
t +VMJTUFFU BTLBSUFMVLBSUPOLJKBMBIKBQBperi
t ,JSKPKFOLPWBULBOOFU
t 5VQBLBOUVNQJU QÚMZQVTTJU QVSVLVNJ
t 5VMPTUJNJFOWÊSJLBTFUJU $%MFWZU 
valokuvat
t 1PMLVQZÚSÊOSFOLBBU NBBMJQFOTTFMJU
t 5BWBMMJTFUIFILVMBNQVU 
IBMPHFFOJMBNQVU TVMBLLFFU

5ZIKÊU QVIUBBUKBLVJWBUNVPWJQBL
LBVLTFU4FMMBJOFOQVIUBVTSJJUUÊÊ 
KPTUBFJBJIFVEVIBKVIBJUUPKB
t &MJOUBSWJLLFJEFONVPWJTFUQBLLBVLTFU 
LVUFOKVHVSUUJQVSLJU WPJSBTJBUKB
juustopakkaukset
t 1FTVBJOF TIBNQPPKB
saippuapakkaukset
t .VPWJLBTTJU QVTTJUKBLÊÊSFFU
t .VPWJQVMMPU LBOJTUFSJUKBQVSLJU

&*4""-"*55""
t 7BBSBMMJTUFOBJOFJEFOKÊÊNJÊ
sisältävät pakkaukset,
kuten maali- ja öljypakkaukset
t 17$NVPWJTFUQBLLBVLTFU 
t .VJUBNVPWJUVPUUFJUBLVUFONVPWJTJB
käyttötavaroita ja lasten leluja

PAPERI

KARTONKI

t 4BOPNBKBBJLBLBVTMFIEFU
t ,JSKFLVPSFUKBNBJOPLTFU
t 1FINFÊLBOUJTFULJSKBU

)VVIUFMFMJLBJTFUQBLLBVLTFU QBLLBBLVJWJOBKBMJUJTUFUUZJOÊTJTÊLLÊJO
t 1BIWJMBBUJLPU
t ,BSUPOLJUÚMLJUKBQBLFUJU
t 1BQFSJQVTTJUKBLBTTJU

&*4""-"*55""
t -JLBJTUBUBJNÊSLÊÊQBQFSJB
t 7ÊSJMMJTJÊQBQFSJLBTTFKB
t -BIKBQBQFSJB LBSUPOLJB
t "MVNJJOJUBJWBIBQBQFSJB
t *UTFKÊMKFOUÊWÊÊQBQFSJB

Vinkkilista
Asiakaspalvelumme
muuttaa toukokuun
puolessa välissä.
Uusi käyntiosoite on:
Tulliportinkatu 1-5 B 32 (3. krs),
Linja-autoasema,
57100 Savonlinna

&*4""-"*55""
t 1JJSVTUVTQBQFSJBUBJBTLBSUFMVLBSUPOLJB
t +VMJTUFJUB MBIKBQBQFSJBUBJLJSKPKFOLPWJB
kansia

LASI
1PJTUBLPSLJUKBLBOOFU
)VVIUFMFMJLBJTFUMBTJQBLLBVLTFU
UBSWJUUBFTTBWFEFMMÊ
t -BTJQVMMPU
t -BTJQVSLJU

&*4""-"*55""
t 1PTMJJOJB LFSBNJJLLBB LSJTUBMMJB
t -BTJBTUJPJUBFTJNKVPNBMBTFKB 
kahvipannuja
t *LLVOBUBJQFJMJMBTJB
t 0QBBMJMBTJBFTJNEFPEPSBOUUJQVMMPJTTB
ja koriste-esineissä
t -BNQQVKBUBJWBMBJTJNJB

LÄÄKEJÄTE

-BTJOLFSÊZLTFFOLFMQBBNBUPOUBMBTJBWPJWBULPUJUBMPVEFUUPJNJUUBB
QJFOJÊNÊÊSJÊWFMPJUVLTFUUB/PVTJBMBOKÊUFBTFNBMMFKBQJFOKÊUFBTFNJMMF4VVSFNNBUFSÊUWFMPJUFUBBOIJOOBTUPONVLBJTFTUJ

METALLI

PARISTOT
JA PIENAKUT

7BJOUZIKJÊKBQVIUBJUBQBLLBVLTJB
t 4ÊJMZLFUÚMLJU
t "MVNJJOJWVPBU GPMJPUKBLBOOFU
t 5ZIKÊUKBQBJOFFUUPNBUBFSPTPMJQVMMPU
t 5ZIKÊUKBLVJWBUNBBMJQVSLJU
t 5VJLLVKFOKBVMLPUVMJFOLVPSFU
t ,BUUJMBU QBJTUJOQBOOVU

&*4""-"*55""
t 7BBSBMMJTJBKÊUUFJUÊTJTÊMUÊWJÊQBLLBVLTJB
t 1BJOFFMMJTJBQBLLBVLTJB LVUFONBBMJB
tai kemikaaleja sisältäviä maali- ja
aerosolipakkauksia

Kotitalouksien paristot ja pienakut otetaan
myyntipisteissä vastaan veloituksetta.
t 5FJQQBBBLLVKFOKBQBSJTUPKFO
virtanavat piiloon
t 1VTTJUBWVPUBWBUQBSJTUPU

AUTONRENKAAT
Renkaita myyvät liikkeet ottavat vastaan
autonrenkaita. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta
XXXSFOHBTLJFSSBUZTDPN

t 5PVLPLVVTTB/PVTJBMBOKÊUFBTFNBPOBWPJOOBNZÚTBSLJMBVBOUBJTJOLMPo Huomioithan kuorm
man purkamiseen menevän ajan, ja
ssaavut jäteasemalle hyvissä ajoin ennen jäteaseman sulkemisaikaa.
n

p
päiväkodeille,
yhdistyksille ja taloyhtiöille./FVWPOUBUJMBJTVVEFUPWBU
t
NBLTVUUPNJBOta
N
rohkeasti yht
teyttä,
niin voimme sopia juuri teille
l sopivasta neuvontatilaisuudesta.
P 040 714 3354
Puh.

TTarkempi aikataulu julkaistaan
SSavonlinnan Seudun
JJätehuolto Oy:n kotisivuilla
www.savonlinna.ﬁ/jatehuolto
w
ssekä paikallislehti Itä-Savon
kkesälehdessä kesäkuussa.

tt,PUJUBMPVLTJFOQVVUBSIBKÊUUUFFOJMNBJTWJJLLPPOLFWÊÊMMÊ
W
WJJLLPSyksyn ilmaisviikko
iilmoitetaan myöhemmin.

t7BBSBMMJTUFOKÊUUFJEFOLVOUB
t
LJFSSPTQÊJWÊUWVPOOBPWBU
L
o Kanta-Savonlinna ma 15.7.
o Savonranta ja Enonkoski ti 16.7.
o Kerimäki ke 17.7.
o Punkaharju ja Kiviapaja to 18.7.
o Rantasalmi pe 19.7.

'
'PSUVNIBLFFZMJMJUSBOÚMKKZFSÊULPUPBWFMPJUVLTFUUBFSJLTTFFOTPWJUUBWBOBBKBOLPIUBOB
TTilaukset voi tehdä Ekokem asiakasp
palvelusta puh. 010 755 1625.
"
"TUJPJOFFOOPVEFUUBWBTUB
Ú
ÚMKZTUÊQFSJUÊÊOLVMKFUVTNBLTV

t
tTarjoamme
KÊUFOFVWPOUBB erilaissille kohderyhmille, kuten kouluille,

t
t7BBSBMMJTUFOKÊUUFJEFOLF
SÊZT
BVUPpäivystää
1VOLBIBSKVMMB
B
osoitteessa
o
Kauppatie 21 jokaisen
LVVLBVEFOFOTJNNÊJTFOÊBSLJLFTLJWJJLLPOBLMPo
4
4BWPOSBOOBOKÊUFQJTUFFMMÊvaarallisten jätteiden autokeräys on järj
jestetty
jokaisen LVVLBVEFOUPJTFOBBSLJLFTLJWJJLLPOBLMPo.
O
Tarkat
keräyspäivät löytyvät osoitT
teesta
t
www.savonlinna/jatehuolto

Alueella on kiinteistön haltijan
järjestämä jätteenkuljetus

Jätehuolto Oy
Nousialantie 11, 57230 Savonlinna
IVIUJoMPLBLVV
ma
7.30 – 18
ti – pe 7.30 – 17
UPVLPLVVTTB
la 9 – 15
NBSSBToNBBMJTLVV
ma
7.30 – 18
ti – to 7.30 – 16
pe
7.30 – 15

t ,BJLLJTÊILÚMMÊ BLVMMBUBJ
paristolla toimivat laitteet
t -PJTUFQVULFU FOFSHJBOTÊÊTUÚMBNQVU
ja led-lamput
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee
toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai
SER-romun vastaanottopisteisiin.

"JOPBTUBBO,05*5"-06,4*&/
MÊÊLFKÊUUFFUPUFUBBOBQUFFLFJTTB
WBTUBBOWFMPJUVLTFUUB
t Palauta lääkkeet omissa pakkauksissaan
t /FVMBU QJJLJUKBFMPIPQFBLVVNF
mittarit huolellisesti pakattuina
t +PEJBUBJTZUPTUBBUUFKBTJTÊMUÊWÊU
lääkkeet erillään muista

Savonlinnan Seudun

NOUSIALAN JÄTEASEMA

SÄHKÖLAITTEET – SER

KERIMÄEN
PIENJÄTEASEMA
Kalatie 6, 58200 Kerimäki
arki ti klo 11 – 17
puh. 040 714 3353

RANTASALMEN
PIENJÄTEASEMA
Sepäntie 26, 58900 Rantasalmi
arki ma klo 11 – 17
puh. 040 714 3353

ASIAKASPALVELU

ALUEELLA TOIMIVAT JÄTTEENKULJETUSYRITYKSET OVAT:

Tulliportinkatu 1 – 5 B 32 (3. krs)
57100 Savonlinna
puh. 015 557163, ma – pe 9 – 15
jatehuolto@savonlinna.fi

*NVQBMWFMV
-VVLLBJOFO,Z
puh. 015 258 181

1VOLBIBSKVO,VMKFUVT
.VIPOFO0Z
puh. 015 442 136

JÄTTEIDEN VASTAANOTTO

-BTTJMB
5JLBOPKB0ZK
puh. 050 385 5463

3BOUBTBMNFO
:NQÊSJTUÚIVPMUP,Z
puh. 0400 921 067

.15,VMKFUVT0Z
puh. 015 514 297

4VMLBWBO+ÊUFIVPMUP
puh. 044 748 1141

puh. 040 714 3350

NEUVOJA – TIEDOTTAJA
puh. 040 714 3354

www.savonlinna.ﬁ/jatehuolto

