
Moni vuoden 2020 syksyllä suo-
sittua Masked Singer Suomi 
-ohjelmaa seurannut oli tip-

pua tuoliltaan, kun toiseksi sijoittu-
neen Hiirulaisen takaa paljastui imi-
taattori-näyttelijä Jarkko Tamminen. 
Tykätty esiintyjä kuvaa projektia to-
della mukavaksi, mutta nyt ajatukset 
ovat jo uusissa töissä.

– Tänä vuonna olen esiintynyt yri-
tysten virtuaalitapahtumissa, jois-
sa olen useasti päässyt vetämään 
talkshow´ta ja esittämään monenlai-
sia imitaatiohahmoja. Viime syksynä 
perustin kaverini kanssa uuden viih-
detoimiston Superstar Agencyn, ja 
sen tiimoilta on tässä keväällä erilai-
sia projekteja.

Tamminen kertoo odottavansa ko-
vasti sitä, että korona-aika menisi pi-
an ohi ja esiintymiset live-yleisölle 
voisivat jatkua.

– Kuuleeko...? -imitaatiokiertuetta-
ni on siirretty nyt jo kolme kertaa. Toi-
von, että pääsen esittämään sitä en-
si syksynä pitkin poikin Suomea. Ke-
sä menee kuitenkin pääosin Saimaal-
la Pihlajavedellä lomaillessa.

KADUILLE HEITETYT  
ROSKAT HARMITTAVAT
Erilaisia maskeja esiintyjän työnsä tii-
moilta käyttämään tottunut Tammi-
nen sanoo, että koronan myötä myös 
maskit arjessa ovat tulleet tutuiksi. 
Hän harmittelee, että kertakäyttöisiä 
maskeja heitetään maahan. Hän poh-
tii, että ilmiö on nostanut esille ros-
kaamiseen liittyvät ongelmat ja toimi-
van jätehuollon merkityksen.

– Maassa lojuvat maskit muistutta-
vat siitä, kuinka tärkeää yleinen siis-
teys on, ja kyllä jätteiden kerääjien ar-
vostuskin on noussut entisestään. It-
se olen kuuliaisesti vienyt käyttämä-
ni suojamaskit, kuten kaikki muutkin 
roskat, roskikseen.

Tamminen myöntää, että maahan 
heitettyjen maskien ohella häntä sa-
pettaa erityisesti keväisin lumen alta 
paljastuvat koirankakkakeot.

– Toivoisin, että koirien omistajat 

keräisivät paremmin koiriensa ulos-
teet pusseihin. Ja eihän se tarvitse 
kuin kolme neljä hieman huonommin 
asiasta huolehtivaa henkilöä kortte-
lin sisälle, niin sotku on valmis. Suurin 
osa koirien omistajista toki huolehtii 
tästäkin asiasta todella mallikkaasti.

Helsingin keskustassa asuva Tam-
minen toivoo, että ihmiset malttaisi-
vat muutoinkin katsoa, mihin roskan-
sa kadulla kulkiessaan laittavat.

– Olisi hienoa, että jaksettaisiin 
kantaa jätteet jäteastiaan, jossa on ti-
laa. Täydestä jäteastiasta roskat tip-
puvat maahan ja houkuttelevat varik-
sia ja lokkeja, jotka levittävät niitä en-
tisestään.

JÄTTEIDEN LAJITTELU  
ON OSA ARKEA
Tammisen kotoa jätteiden kierrä-
tykseen löytyy viisi eri keräysastiaa: 
 seka-, bio-, muovi-, sanomalehtipape-
ri- ja pahvijäteastia.

– Lisäksi kasaamme tonnikalapur-
kit ja muut peltipurkit aina pahvijät-
teen päälle, josta ne on helppo erotel-
la omaan keräykseensä. Kyllä se, et-
tä täällä Helsingissä jätteiden lajit-

telulaatikot yleistyivät noin 15 vuot-
ta sitten, on saanut meidätkin lajitte-
lemaan. Mitäpä hyötyä jätteiden lajit-
telusta muuten olisikaan, jos taloyh-
tiöllä olisi vain pelkkä paperi- ja seka-
jäteastia.

Tammisen perheeseen kuuluvat 
Sanna-vaimo ja kaksi alakouluikäis-
tä tytärtä. Tamminen sanoo, että per-
heen sisällä ei ole jaettu lajitteluvas-
tuita, mutta molemmat tyttäret an-
tavat palautetta, jos joku roska on 
päätynyt vahingossa väärään asti-
aan. Uutta näkökulmaa jäteasioihin on 
tuonut perheeseen viime lokakuussa 
muuttanut kääpiöluppakorvakani.

– Elliot on lisännyt perheemme vii-
koittaista biojätepussien määrää.

Omaksi ”jätemokakseen” Tam-
minen nimeää silloin tällöin ta-
pahtuvan paristojen heittämisen se-
karoskiin.

– Tässä minulla on skarpattavaa. It-
se asiassa teen tässä nyt lupauksen, 
että en tipauta enää yhtään patteria 
sekajätteeseen.

JÄTEKERÄYSPISTE HELPOTTAA 
MÖKKILÄISEN ELÄMÄÄ
Savonlinnan seudulla kesäisin mök-
keilevä Tamminen sanoo, että jättei-
den lajittelu mökillä ja kaupunkikodis-
sa eroaa toisistaan jonkin verran. 

– Mökin lähellä on se ka jätt een ke-
räys pis te, jota käytämme. Yleises-
ti ottaen roskaa tulee vähemmän, 
kun paperit ja pahvit voi käyttää sy-
tykkeenä saunaa tai takkaa läm mit-
täes sä. Samoin meillä on van hem pien 
kanssa yhteiskäytössä kompostori, 
johon viemme biojätteet.

Lisäksi Tammisen perhe hyödyntää 
Savonlinnan K-Citymarketin pihalla 
olevaa Ringin Ekopistettä.

– Siihen olemme viimeisen parin ke-
sän aikana tuoneet yhä enenevässä 
määrin lajitellut pakkausjätteet.

Tamminen arvioi, että suoma-
laisten asenne lajittelua kohtaan on 
muuttunut selkeästi positiivisem-
maksi ja asia koetaan tärkeämmäk-
si kuin vaikkapa parikymmentä vuot-
ta sitten. Hän antaa tunnustusta myös 
siitä, miten hienosti jätehuolto Suo-
messa hoidetaan.

– Maailmalla matkustaessa tä-
hän oikein havahtuu. Jos Suomea ver-
rataan vaikkapa Aasiaan, Intiaan tai 
Amerikkaan, niin ero on valtava. Jos 
jotain Suomessa on varaa vielä paran-
taa, niin täällä pääkaupunkiseudul-
la vaatteiden kierrätyslaatikoita sai-
si olla saman verran kuin vielä jokunen 
vuosi sitten niitä oli. Toisaalta myös 
keräyspisteitä paristoille voisi olla 
enemmän.

 ”Suomalaisten 
asenne lajittelua 
kohtaan on muut-
tunut selkeästi  
positiivisemmaksi,  
ja asia koetaan  
tärkeämmäksi  
kuin vaikkapa  
parikymmentä 
vuotta sitten.”
JARKKO TAMMINEN

Imitaattori-näyttelijä  
Jarkko Tamminen on  

vastuullinen jätteiden lajittelija 

LUPAA SKARPATA 
PARISTOJEN 

KIERRÄTYKSESSÄ

Kuva: Irene Kangasniemi
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Hyvä lukija
TOIMINTAMME SYDÄN, Nousialan jätekeskus Savonlin-
nassa, on elokuussa toiminut jo 20 vuotta. Näiden toimin-
tavuosien aikana jätehuolto on kehittynyt merkittävästi. 
Nykyisellään voidaan puhua, että yhtiömme on jätteiden 
logistiikkakeskus. Otamme vastaan jätettä ja sen jälkeen 
ohjaamme sekä toimitamme jätteen eri paikkoihin.  Nykyi-
sin hyvin vähäinen määrä jätteestä sijoitetaan enää perin-
teiselle jätetäyttöalueelle. 

Juhlistamme tätä 20-vuotistaivalta mm. tällä kädessä-
si olevalla laajemmalla tiedotuslehdellämme ja sillä,  että 
Nousialan jätekeskus on elokuun puolivälissä poikkeuk-
sellisesti auki yhden viikonlopun. Tänä vuonna pyrimme 
toteuttamaan myös aiempaa laajempana keräyskierrok-
sena vaarallisten aineiden kuntakeräykset. Toivottavasti 
hyödynnät palveluitamme ja olet osana meidän juhlavuot-
tamme. 

Aikojen alussa toimimme pelkästään Nousialan jäte-
keskuksella. Nykyisin meillä on miehitetyt pienjäteasemat 
Rantasalmella ja Kerimäellä sekä Savonrannan jätepiste. 
Yhtiöllä on toimialueellaan myös yli 100 aluekeräyspistet-
tä sekä haja-asutusalueella lukuisia ekopisteitä.  

Yhtiöllämme on nykyisin seka- ja biojätteen siirtokuor-
maushallit ja omat työkoneet, joten voimme toimia  juuri 
optimaalisesti ja tarpeen mukaan. Nyt tehdyt valinnat ja 
toimenpiteet tukevat yhtiön kehittymistä. Tulevaisuudes-
sa meillä on paineita investoida hyötyjätteiden lajittelu-
alueisiin. 

Yhtiön toimintaa ohjaa suunnitelmallisuus. Nyt odotam-
me uuden jätelain tuomia muutoksia ja varaudumme sitä 
kautta tuleviin muutoksiin. Taloutemme tulee kestää tar-
vittavat muutokset sekä niiden organisoinnit. Jätelain mu-
kaisesti toimintamme kulut katetaan jätemaksuin. 

Olen saanut nyt käyttööni teettämämme asiakastyyty-
väisyysselvityksen tulokset, minkä mukaan pyrimme ke-
hittämään toimintaamme ja tavoitteenamme onkin tehdä 
vastaavia selvityksiä säännöllisesti. Näin saamme välitön-
tä ja ajankohtaista tietoa siitä, miten olemme toiminnois-
samme onnistuneet ja oliko valitse-
mamme toimenpiteet oikeansuun-
taisia. Näihin kyselyihin kannat-
taa aina vastata, näin autat 
meitä kehittymään. Jokaista 
teitä pyrimme opastamaan, 
neuvomaan ja löytämään so-
pivimman ratkaisun.

Kiitän yhtiömme menes-
tyksestä työntekijöitämme. 
Ilman heidän sitoutumis-
taan yhtiöön ja asetettuihin 
tavoitteisiin emme olisi täl-
lä laatutasolla toiminnas-
samme.  Kiitos yhtiön hal-
litukselle ja sidosryhmille 
antoisasta yhteistyöstä, se 
kantaa hedelmää myös tu-
levaisuuteen.  Ja isoin kiitos 
Teille jätteen tuojat, teidän 
kanssanne on ollut helppoa 
ja sujuvaa toimia, nähdään 
jälleen toimipisteillämme. 

Hyvää kevään  
jatkoa kaikille. 

Anne Rautiainen
toimitusjohtaja
Savonlinnan Seudun  
Jätehuolto Oy

Kuva: Anne Rautiainen Kuva: Anne Rautiainen

Jätehuoltoyhtiön uusimmista hank-
keista mittavin on tänä vuonna al-
kava jäteaseman jätetäyttöalueen 

osamaisemointi. Osamaisemointi to-
teutetaan käyttöoikeussopimuksella, 
jossa Savonlinnan Seudun Jätehuolto 
Oy luovuttaa alueen käyttöoikeuden 
Fortum Waste-Solutions Oy:lle. For-
tum Recycling & Waste vastaa hank-
keesta kokonaisuudessaan, mutta sitä 
tehdään ja seurataan yhteistyössä ti-
laajan, riippumattoman laadunvalvojan 
ja viranomaisen kanssa. Hanke kestää 
vuoden 2024 loppuun.

Fortum Recycling & Waste -liiketoi-
minnalla on kokemusta vastaavista 
projekteista yli kaksikymmentä vuot-
ta. Myös yhteistyöllä jätehuoltoyhtiön 
kanssa on jo pitkä historia. Fortum Re-
cycling & Waste -liiketoiminnan työ-
maapäällikkö Janne Kivistö sanoo, et-
tä yhteistyö yhtiön kanssa on sujunut 
mutkattomasti. Hän kuvaa jätehuol-
toyhtiötä vastuulliseksi toimijaksi, jo-
ka haluaa edistää kiertotalouteen liit-
tyviä mahdollisuuksia. Osamaisemoin-
tihanke on Kivistön mukaan tästä hy-
vä esimerkki.

– Alkamassa oleva projekti  lähti 
käyntiin yhtiön toimitusjohtaja An-
ne Rautiaisen halusta toteuttaa han-
ke hyötykäyttömateriaaleilla. Yhteis-
työtä on tehty Annen kanssa hankkeen 
suunnittelussa ja eteenpäin viemises-

sä aktiivisesti. Keskustelua on käy-
ty myös ELY-keskuksen kanssa, jotta 
ympäristöasiat tulevat huomioiduksi 
hankkeen alusta lähtien.

HYÖTYKÄYTTÖMATERIAALIEN 
KÄYTTÖ SÄÄSTÄÄ LUONTOA
Mistä osamaisemointihankkeessa sit-
ten on kyse? Kivistö sanoo, että jäte-
aseman tapauksessa osamaisemoin-
ti tarkoittaa jätetäyttöalueen peittä-
mistä peittorakenteella sitä mukaa 
kun alue täyttyy. Peitettävä alue on 
noin 1,6 hehtaaria. Peittämätön alue 
jää vielä jätehuoltoyhtiön kaatopaik-
kakäyttöön.

– Kyseessä on normaali käytäntö, 
sillä peittorakenteet tehdään kaikille 
käytöstä poistuville tai täyttyville kaa-
topaikoille kohteen ympäristöluvan 
mukaisesti.

Varsinainen työ alkaa jätetäytön 
muotoilulla, joka varmistaa sen, että 
peittorakenteen vedet saadaan ohjat-
tua suunnitelmien mukaan.

– Muotoilun jälkeen aloitetaan kaa-
topaikan peittorakenteiden teko, jo-
hon kuuluvat tuki- ja kaasunkeräysker-
ros, tiivistyskerros, kuivatuskerros, 
kasvukerros sekä pintavesien ohjaus.

Osamaisemointi sekä  jätetäytön 
muotoilu etenee vuosittain hyöty-
käyttömateriaalien saatavuuden mu-
kaan. Fortum Recycling & Waste hyö-

tykäyttää myös asiakkailta, kuten 
energialaitoksilta ja metsäteollisuu-
delta, saatavia materiaaleja. Niitä 
ovat muun muassa teollisuudessa si-
vuvirtoina syntyvät tuhka ja puhdista-
mojen lietteet. 

Kivistö sanookin, että hyötykäyttö-
materiaalien käyttämisen suurin etu 
on luonnonvarojen säästäminen, sillä 
teollisuuden sivuvirrat päätyvät usein 
kaatopaikoille.

– Tilaajalle puolestaan hyötykäyttö-
materiaalit ovat edullisempi vaihtoeh-
to kuin uudet materiaalit, ja niitä käy-

tetäänkin mahdollisimman paljon. Ti-
laajan hyötyihin kuuluu myös pienempi 
vastuu toteutuksesta. Kaikki käytettä-
vät hyötykäyttömateriaalit ovat etu-
käteen testattuja ja viranomaisen hy-
väksymiä.

Kivistö muistuttaa, että osamaise-
moinnilla on isot positiiviset vaiku-
tukset jäteaseman ympäristölle, sil-
lä peittorakenteet vähentävät puhdis-

tamolle menevien suotovesien mää-
rää. Lisäksi kaatopaikkakaasut saa-
daan kerättyä talteen ja käsiteltyä 
niin, etteivät ne aiheuta ympäristövai-
kutuksia.

– Samoin osamaisemoinnilla saa-
daan hallittua paremmin roskien le viä-
mis tä ja pienennettyä hajuhaittojen 
riskiä, kun avointa jätetäyttöä on vä-
hemmän.

JÄTETÄYTTÖALUEEN 
OSAMAISEMOINTI 

Hanketta hallinnoi Fortum Recycling & Waste

 ”Jätehuoltoyhtiö 
haluaa edistää 
kiertotalouteen 
liittyviä 
mahdollisuuksia. 
Osamaisemointi 
on tästä hyvä 
esimerkki. ”
JANNE KIVISTÖ

Savonlinnan Seudun

Jätehuolto  
Oy

20
VUOTTA

Suunnittelukokouksen jälkeen maastossa työmaapäällikkö Janne Kivistö ja 
työpäällikkö Hannu Valtonen .
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Kunnan ensisijainen vastuu on jär-
jestää asumisessa syntyvän jät-
teen sekä kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminnassa syntyvän yhdys-
kuntajätteen jätehuolto. Laki jätelain 
muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2020. 

Se velvoittaa kuntia järjestämään 
tarvittaessa myös toissijaisen vas-
tuun jätehuolto, niin sanotut TSV-pal-
velut. Toisin sanoen lain 33 §:n mu-
kaan kunnan on järjestettävä myös 
yritysten sekä valtion ja seurakuntien 
hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuol-
to, jos jätteen haltija tätä palvelutar-
jonnan puutteen vuoksi pyytää ja jä-
te soveltuu laadultaan ja määrältään 
kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kun-
nan jätehuoltojärjestelmässä. 

Lakimuutos ei puutu yrityksen va-

pauteen tehdä sopimus jätehuol-
losta yksityisen palveluntarjoajan 
kanssa.

Lakimuutos toi läpinäkyvyyttä jä-
tehuoltoon: yritys, joka ei ole löytä-
nyt jätteilleen vastaanottajaa ja jonka 
vuosittain kunnalta tarvitseman TSV-
palvelun arvo ylittää 2000 euroa, on 
velvoitettu etsimään jätehuoltopal-
velua Motiva Oy:n ylläpitämältä Ma-
te riaa li to ril ta. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, et-
tä yritys jättää palvelusta Materiaa-
litorille tarjouspyynnön. Jos tarjous-
pyyntöön ei tule lainkaan  tarjouksia 
tai tarjoukset eivät ole tarjouksen 
jättäjän mielestä hinnaltaan tai laa-
dultaan kohtuullisia, voi yritys  jättää 
TSV-palvelupyynnön kunnan jäte-

laitokselle. Jätehuoltopalveluja kos-
kevat tarjouspyynnöt, myös pyyn-
nöt kunnan palvelusta, tehdään osoit-
teessa www.materiaalitori.fi. 

Pitää kuitenkin muistaa, että yri-
tys voi solmia TSV-sopimuksen kun-
nan jätelaitoksen kanssa ilman Mate-
riaalitoria, jos sen vuosittain tarvitse-
mien jätehuoltopalvelujen arvo jää alle 
2000 euroon.

TAVOITTEENA KIERTO-
TALOUDEN EDISTÄMINEN
Motiva Oy:n johtava asiantuntija  Ilkka 
Hippinen sanoo, että Materiaalitoril-
la on tällä hetkellä noin tuhat rekiste-
röitynyttä käyttäjää. Hän to teaa, et-
tä yritykset ovat pikkuhiljaa löytämäs-
sä Materiaalitorin, mutta epäselvyyttä 

liittyy vielä käytön lakisääteisyyteen.
– Yleinen kysymys kuuluu, miksi en 

voi viedä jätteitä kunnalliselle jätease-
malle. Tiedon välittäminen varsinkin 
pienille yrityksille on haasteellista, ja 
siihen panostetaan jatkossakin.

Vaikka toistaiseksi Materiaalito-
rin käytössä keskiössä ovat olleet käy-
tön lakisääteisyyteen liittyvät kysy-
mykset, on Materiaalitorissa kyse en-
nen kaikkea kiertotaloutta edistäväs-
tä toiminnasta.

– Motivan tavoite on, että resurs-
siyhteistyö yritysten kanssa johtaa 
siihen, että yritykset pystyvät entis-
tä paremmin hyödyntämään toisten-
sa sivuvirtoja. Toki samalla Materiaa-
litori on tuonut avoimuutta jätemark-
kinoille.

Kuntien TSV-jätehuolto  
tapahtuu Materiaalitorin kautta 

LAKIMUUTOS  
TOI LÄPI-

NÄKYVYYTTÄ 
JÄTEHUOLTOON

 ”Kunnan ensi-
sijainen vastuu 
on järjestää 
asumisessa 
syntyvän jätteen 
sekä kunnan 
hallinto- ja palvelu-
toiminnassa 
syntyvän yhdys-
kuntajätteen 
jätehuolto.”

Kuva: Markus Juuti Monipuolisesti rakentamiseen 
liittyvää teknistä suunnittelua 
tekevä Ramboll on yksi Sa-

vonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n pit-
käaikaisista asiantuntijakumppaneis-
ta. Suurimmat yhteisprojektit tähän 
mennessä ovat olleet jäteasemalle 
vuosina 2018–2019 valmistuneet bio- 
ja sekajätehallit, joiden suunnittelus-
ta Ramboll vastasi.  Pääsuunnittelija 
Pasi Koponen kiittelee yhteistyötä 
erinomaiseksi ja toteaa, että pitkä ko-
kemus asiakkaasta sekä asiakkaan 
toiminnasta ja toimintaympäristöstä 
on suunnittelun kannalta iso etu kai-
kille osapuolille. 

– Tämä tarkoittaa muun muassa si-
tä, että pystyn ennakoimaan suunni-
telmissa jo mahdolliset tulevat uu-
det hankkeet. Tärkeää on sekin, et-
tä meillä on yhteiset näkemykset toi-
mintatavoista, joiden takana on help-
po seistä. 

Koponen arvostaa jä te huol to yh-
tiön toimintatapaa, johon kuuluu 
muun muassa pyrkimys reagoida etu-
painotteisesti uusiin jätealaa koske-
viin säännöksiin ja lakeihin.

– Toimintaympäristön asettamat 
vaatimukset ovat usein olleet jopa 
valtakunnallisia vaatimuksia tiukem-
pia. Esimerkiksi monella Nousialan jä-
teaseman kokoisella toimijalla ei ole 
vielä sekajätteiden varastointiin vas-
taavaa hallia.

RAKENNUSHANKKEET 
VAATIVAT PALJON 
SUUNNITTELUA
Isot, vuosia kestävät projektit vaa-
tivat paljon suunnittelua. Suunnitte-
lu alkaa aina tarveselvityksellä, jos-
sa mietitään eri vaihtoehtoja käsil-
lä olevan ongelman ratkaisemiseksi. 
Valittua vaihtoehtoa jatkojalostetaan 
yleissuunnitelmaksi, jossa arvioidaan 
alustavat rakennuskustannukset ja 

samalla haetaan mahdollisesti tarvit-
tava ympäristölupa tai muutosta ym-
päristölupaan.

– Ympäristölupa määrittelee, mil-
lä tavalla alueella voi toimia. Jäte-
aseman tapauksessa suunnittelun 
erityisvaatimukset liittyvät nimen-
omaan ympäristövaikutuksiin.

Yleissuunnitelman vahvistuttua 
haetaan rakennuslupaa kaupungin ra-
kennusvalvontaviranomaiselta. Tä-
män jälkeen laaditaan rakennussuun-
nitelma, joka toimii urakan kilpailutta-
misen ja rakentamisen suunnitelmana. 
Koponen muistuttaa, että suunnitte-
lupuolella tehdään yhteistyötä monen 
paikallisen eri alan  asiantuntijan kans-
sa, sillä sähkö- ja lvi-töille  sekä raken-
teille tarvitaan omat suunnitelmat.

– Jätehuoltoyhtiö käyttää urakois-
sa mahdollisimman paljon oman seu-
dun yritysten palveluja.

Pääsuunnittelijana Koponen on 

usein mukana hankkeessa, kun suun-
nitelmat viedään käytäntöön. Hän sa-
noo, että lähes poikkeuksetta alkupe-
räissuunnitelmaa joudutaan muutta-
maan rakentamisen aikana esille tu-
levien yllätysten tai lisävaatimusten 
vuoksi.

– Esimerkiksi urakan toteuttaja voi 
ehdottaa suunnitelmista poikkeavaa 
toteuttamistapaa, ja sitä sitten yh-
dessä mietitään. Yleensä syynä on ra-
kennuspaikassa yllättäen ilmenneet 
seikat. Myös käyttöönoton jälkeen voi 
tulla esille epäkohtia, jotka vaativat 
korjaamista.

ERI NÄKÖKULMIA 
KUUNTELEMALLA PÄÄSTÄÄN 
HYVÄÄN TULOKSEEN
Koponen sanoo, että rakennushank-
keissa on tärkeää kysyä  käyttäjien 
mielipiteitä. Muun muassa siihen, mi-
hin ilmansuuntaan sekajätehallin 
ovet aukeavat, vaikuttivat esimerkik-
si  alueen tuuliolosuhteet ja työnteki-
jöiden kokemukset työkoneiden tila-
vaatimuksista. Epätyypillisenä mutta 
hyvänä piirteenä Koponen pitää sitä, 
että jäteaseman hallihankkeissa ha-
luttiin kuulla jätteenkuljetusyritysten 
edustajien toiveita. Myös lähellä asu-
vat ihmiset ovat olleet aktiivisia jäte-
asemaan liittyvissä asioissa.

– Yleisellä tasolla voidaan  sanoa, 
että jäteasemalle tehtävät muu-
tokset tuovat parannusta sekä lä hi-
alueen olosuhteisiin että käyttäjien  
ja henkilökunnan olosuhteisiin.

Tulevista yhteisistä hankkeista Ko-
ponen mainitsee esimerkkinä uuden 
hyötyjätteen käsittelykentän raken-
tamisen sekä pienjätelajittelualueen 
laajentamisen.

– Meneillään on myös ekopisteiden 
tarveselvitys, jossa selvitetään, on-
ko tarpeen täydentää tai muuttaa ke-
räys ver kos toa.

Ramboll Finland Oy on  
jätehuoltoyhtiön luottosuunnittelija

UUSIA HANKKEITA 
ALUILLAAN

 ”Arvostan 
jätehuoltoyhtiön 
toimintatapaa, 
johon kuuluu 
muun muassa 
pyrkimys reagoida 
etupainotteisesti  
uusiin jätealaa 
koskeviin 
säännöksiin ja 
lakeihin.”
PASI KOPONEN

Rakentamisen aikana Ramboll Finland Oy:n pääsuunnittelija Pasi Koponen käy myös maastossa arvioimassa suunnitel-
mien toteutumista.
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VUOTTA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 
on 20 toimintavuotensa aikana 
pyrkinyt kehittämään toimintaan-

sa kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden 
perusteella sekä täyttääkseen jätelain 
muutoksiin liittyvät vaatimukset. 

Kaikissa toimissa ovat keskiössä ol-
leet kestävän kehityksen periaatteet. 
Kahden vuosikymmenen aikana jäte-
aseman toimintaympäristöä on muu-
tettu ympäristö-, käyttäjä- ja työnteki-
jäystävällisemmäksi. Samoin palveluja 
on laajennettu vastaamaan kasvanutta 
jätehuollon tarvetta. 

Myös jäteasioista tiedottaminen ja 
jäteneuvonta ovat alusta saakka olleet 
jäteyhtiölle tärkeitä asioita.

Toimintahistorian  
ydinkohtia

Vuodet 2001–2006
TOIMINTA VAKIINTUU
Savonlinnan kaupunki, Enonkoski, Ke-
rimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savon-
ranta ja Sulkava allekirjoittivat Savon-
linnan Seudun Jätehuollon perustamis-
asiakirjan 10.7.1999. Heti tämän jälkeen 
aloitettiin yhteisen seudullisen jätelai-
toksen rakentaminen. Yhtiön toimitus-
johtajana aloitti rakennuspäällikkö, ins., 
edesmennyt Heikki Mäkäläinen. Nou-
sialan jäteasema rakennettiin vuosina 
1999–2001, ja se avautui 15.8.2001.

Yhtiön Roskaposti-niminen tiedotus-
lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuon-
na 2003 ja on siitä lähtien jaettu vuosit-
tain ilmaisjakeluna jätehuoltoyhtiön toi-
mialueen asukkaille.

Yhtiö toteutti 2003 kotitalousmuo-
vien hyötykäyttöhankkeen, jossa koe-
eränä kerättyä muovia rinnakkaispol-
tettiin turpeen kanssa Termia Oy:n läm-
pölaitoksella Pieksämäellä.

Biojätteen vastaanotto alkoi jätease-
malla Savonlinnan kaupungin hallinnoi-
mana toimintana vuonna 2005.

Lenni Lammas aloitti jäteneuvonnan 
maskottina vuonna 2006 ja osallistuu 
edelleen aktiivisesti jäteneuvontaan.

Vuodet 2007–2012
INVESTOINTEJA JÄTEASEMALLE
FM, insinööri (AMK) Anne Rautiainen 
aloitti yhtiön täysiaikaisena toimitus-
johtajana 1.9.2010.

Jätetäyttöalueen laajennusalue ja öl-
jyisten maiden lisäkenttä valmistuivat 
vuonna 2011.

Jätteiden hyödyntäminen routaeris-
teenä alkoi vuonna 2012, jolloin laa jen-
nus alueen pohjalle tehtiin routaeriste 
kierrätyspolttoainemurskeesta.

Yhtiön ensimmäinen pitkäntähtäi-
men strategia viidelle seuraavalle vuo-
delle laadittiin vuonna 2012.

Jätehuoltoyhtiön hallintotilat siirtyi-
vät jäteasemalta kaupungin keskustaan 
vuonna 2012. Nykyisin toimitilat sijait-
sevat linja-autoasemalla.

Vuodet 2013–2015
YHTIÖ OSAKKAAKSI 
RIIKINVOIMAAN, JÄTEYHTIÖ 
ALOITTI TOIMINNAN 
JÄTEASEMAN ULKOPUOLELLA
Jätelain mukaisen perusmaksun laskut-
taminen ja siihen liittyvät palvelutehtä-
vät siirtyivät Savonlinnan kaupungilta 
jätehuoltoyhtiölle vuonna 2013. Muutos 
oli merkittävä, sillä muutoksen myötä 
jäteyhtiön toiminta laajeni jäteaseman 
ulkopuolelle, ja se sai vastuulleen mm. 
vaarallisten aineiden kuntakeräyksen.

Yhtiö teki ensimmäisen kyselytutki-
muksen “Kunnallisen jätehuollon kehit-
täminen Savonlinnan seudulla” vuon-
na 2013. Kysely jaettiin tiedotuslehden 
mukana.

Rantasalmelle ja Kerimäelle raken-
nettiin pienjäteasemat vuonna 2014.

Itä-Suomen alueen kahdeksan jäte-
huoltoyhtiötä, Savonlinnan Seudun Jä-
tehuolto mukaan lukien, allekirjoitti-
vat Riikinvoima Oy:n osakassopimuk-
sen 29.9.2014.

Jätehuoltoyhtiö uusi kalustoaan ja 
hankki oman uuden tanan vuonna 2014. 
Nykyisin konekalustoon kuuluu myös 
pyöräkone, kaivinkone, kaksi pakettiau-
toa ja kuorma-auto kärryineen.

Jätteiden aluekeräys siirtyi jätehuol-
toyhtiölle vuonna 2015.

Biojätteen hallinnointi siirtyi kaupun-
gilta jätehuoltoyhtiölle vuonna 2015.

Jäteneuvonnan resursseja lisättiin 
vuonna 2015 erilaisten maskottien myö-
tä. Työnsä aloittivat mm. Onni-omena, 
Maija-maitopurkki ja Tauno-tölkki.

Vuodet 2016– 
RIIKINVOIMA ALOITTAA, 
SEKAJÄTEHALLI VALMISTUU, 
UUSIA HANKKEITA ALKAA
Riikinvoiman ekovoimalaitoksen kau-
pallinen käyttö alkoi huhtikuussa 2017. 
Ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystä-
vällistä energiaa kierrätykseen kelpaa-
mattomasta polttokelpoisesta jättees-
tä. Myös Savonlinnan Seudun Jätehuol-
lon toimialueen asukkaiden sekajätteet 
poltetaan ekovoimalaitoksessa. Eko-
voimalaitoksessa poltetaan vuodessa 
140 000 tonnia jätettä, josta Nousialan 
jäteaseman osuus on noin 8000 tonnia. 

Nousialan jäteasemalle rakennet-
tiin siirtokuormausramppi ja vastamuu-
ri vuonna 2016.

Vuosi 2017 oli erilaisten suun ni tel-
mien vuosi. Vuoden aikana tehtiin suun-
nitelmia mm. sekajätteen siir to kuor-
maus ase man rakentamiseksi ja alueke-
räyksen laajentamiseksi.

Aluekeräys laajeni Kerimäelle ja Pun-
kaharjulle vuonna 2018.

Biojätteen siirtokuormausasema 
valmistui jäteasemalle vuonna 2018 
ja sekajätteen kuormausasema vuon-
na 2019. Sekajätehallissa on kuusi vas-
taanottoloosia, joista jäte toimitetaan 
poltettavaksi Riikinvoiman ekovoima-
laitokselle. Uudet siirtokuormausase-
mat paransivat sekä työskentelyolo-
suhteita että ympäristöolosuhteita.

Vuoden 2021 alussa alkoi hanke, jos-
sa jäteaseman jätetäyttöalue maise-
moidaan osittain yhteistyössä For-
tumin kanssa. Hanke kestää vuoteen 
2024. Osamaisemointi tulee pienentä-
mään tulevaisuudessa jätetäyttöalueen 
ylläpitokustannuksia, ja jäteaseman 
toiminnan kustannustehokkuus lisään-
tyy entisestään.

Savonlinnan Seudun  
Jätehuolto Oy 20 vuotta KANSSAMME  

KESTÄVÄLLÄ TIELLÄ
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Jätehuollon  
historia Suomessa

Suomen jätehuolto on hitaasti mut-
ta varmasti kehittynyt kohti kier-
totaloutta. Jo 1900-luvun alussa 

Suomessa otettiin ensiaskeleita jättei-
den hyötykäytössä erottelemalla lan-
tajäte sekajätteestä. Jätteiden hyöty-
käyttö tehostui talvi- ja jatkosotien ai-
kana, jolloin jätteitä ryhdyttiin kerää-
mään systemaattisemmin raaka-aine-
pulan vuoksi. 

Jätteen energiahyötykäyttö sai al-
kunsa 1900-luvun puolen välin tienoil-
la, jolloin keskuslämmityskattiloita va-
rustettiin jätteenpolttouuneilla. Vie-
lä 1990-luvulla jätteistä iso osa päätyi 
kaatopaikoille, joita oli satoja. 

Kokonaan uusi ajanjakso jätehuol-
lossa alkoi vuonna 1979, jolloin tuli voi-
maan ensimmäinen jätehuoltolaki. Sa-
malla kunnat alkoivat entistä intensii-
visemmän työn kaatopaikkojen vähen-
tämiseksi.

ERITYISLAINSÄÄDÄNTÖ  
SYNTYY JA JÄTEHUOLLON 
KUNTAVASTUU LAAJENEE
Ensimmäinen jätehuoltolaki tuli voi-
maan vuonna 1979. Lain mukaan kunnan 
oli järjestettävä jätteen kuljetukset ja 
käsittely. Kaavoitetuilla alueilla kiinteis-
töjen oli liityttävä kunnan järjestämään 
tai sopimusperusteella järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen. Kunnille annettiin 
myös oikeus periä jätemaksua jätehuol-
lon kustannusten kattamiseksi. 

Laissa korostuivat ympäristökysy-
mykset ja kansantaloudelliset tavoit-
teet. Mm. öljyn käytön lisääntyminen 
toi esille puutteet ongelmajätteiden kä-
sittelyssä. Riihimäelle valmistui ongel-
majätelaitos vuonna 1984, ja ongelma-
jätteiden keräys ja käsittely Suomessa 
saatiin vähitellen kuntoon.

Suomen kansallista jätteiden hyö-
dyntämisstrategiaa leimasi 1990-luvul-
la ajatus lajiteltujen ja esikäsiteltyjen 
polttokelpoisten jätteiden hyödyntämi-
sestä tavanomaisten lämpövoimaloi-
den tukipolttoaineena.

Biojätteen erilliskeräys ja kun tien 
antama jäteneuvonta tehostuivat 
1990-luvulla.

EUROOPPALAISET  
KÄYTÄNNÖT  
TULEVAT MUKAAN
Jätelaki astui voimaan vuonna 1994. 

Lailla harmonisoitiin Suomen lainsää-
däntöä EY:n vastaavaan lainsäädän-
töön. Kunnan vastuu jätehuollosta laa-
jentui käsittämään koko kunnan alueen 
asemakaava-alueen ulkopuolelta, ja jät-
teen tuottajan oli vastattava kaikista jä-
tehuollon kustannuksista. Jätelain sää-
dös antoi kunnalle oikeuden siirtää jä-
tehuollon järjestäminen omistamalleen 
osakeyhtiölle. Osakeyhtiöt kehittyivät 
nopeasti ajan vaatimuksia vastaaviksi 
asiantuntijaorganisaatioiksi.

Jätevero otettiin käyttöön vuonna 
1996. Jäteverolla pyrittiin kiinnittämään 
huomiota lajittelun vaikutuksista jäte-
huollon kustannuksiin. Jäteveroa kan-
nettiin kaikista kaatopaikoille viedyis-
tä jätteistä, joten hyödyntämiskelpoi-
sista jätteistä ei kannattanut maksaa 
veroa. Kaatopaikkojen tilalle perustet-
tiin kompostointilaitoksia, mädätyslai-
toksia sekä jätepolttoainetta valmista-
via laitoksia.

Vuoden 1997 jätelain muutos supis-
ti kuntien oikeutta jätteiden kuljetuk-
sen ja käsittelyn sekä hyödyntämisen 
järjestämisessä. Samana vuonna valtio-
neuvosto antoi kaatopaikoista päätök-
sen, joka sisälsi määräyksiä kaatopai-
kan pinta- ja pohjarakenteille sekä kaa-
topaikalle sijoitettavista jätteistä.

ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖ  
SIIRTYY  
JÄTEVOIMALOIHIN
EU:n jätteenpolttodirektiivi tuli Suo-
messa voimaan vuonna 2003. Sen 
myötä 1990-luvulla yleinen jätteen rin-
nakkaispolttoon tavanomaisissa voi-
malaitoksissa perustuva jätteen ener-
giahyötykäyttö siirtyi 2000-luvulla 
muiden Euroopan maiden tapaan sitä 
tarkoitusta varten rakennettuihin jäte-
voimaloihin.

Uudistettu jätelaki astui voimaan 
2012. Lailla vahvistettiin kuntavastuun 
asemaa yhdyskuntajätehuollon järjes-
tämisessä. Laki selkeytti myös jäte-
huollon viranomaiskäytäntöjä. Laki pai-
notti tuottajavastuuta, sillä se velvoit-
ti tuotteen pakkaajan tai pakatun tuot-
teen maahantuojan vastaamaan pak-
kauk sen jätehuollosta ja siitä aiheu-
tuneista kustannuksista. Samoin lail-
la rajoitettiin jätteen käsittelyä kaato-
paikoilla ja tiukennettiin kierrätysvaa-
timuksia.

KOHTI KIERTOTALOUTTA  
– KAATOPAIKKA- 
SIJOITTAMINEN MINIMIIN
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan orgaa-
nisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä 
johti jätevoimalainvestointeihin kier-
rätyskelvottoman jätteen energiahyö-
dyntämiseksi. Vastaavasti myös biojät-
teen käsittelykapasiteettia on kaksin-
kertaistettu viimeisen kymmenen vuo-
den kuluessa. 

Uudet biolaitosinvestoinnit ovat 
pääosin olleet biokaasutuslaitoksia, 
joissa biokaasun energian lisäksi läh-
tökohtana on myös hyödyntää ravin-
teita ja humusmateriaalia. Lisääntynyt 
biologinen kierrätys ja jätteen hyödyn-
täminen energiana ovat vähentäneet 
merkittävästi jätteiden kaatopaikka-
sijoitusta.

Kiertotaloutta korostava Rinki-eko-
pisteverkosto aloitti vuoden 2016 tam-
mikuussa. Rinki on kuluttajien pakkaus-
jätteen keräämiseen tarkoitettu ke-
räys ver kos to.

Määrätietoisella kehittämistyöllä ja 
lainsäädännöllä kuntien jätelaitosten 
kaatopaikkojen määrä on saatu vähen-
nettyä muutamaan kymmeneen.

JÄTEHUOLLON  
KUNTAVASTUUTA  
RAJATAAN 
Laki jätelain muuttamisesta astui voi-
maan 1.1.2019. Muutoksen myötä kun-
tien vastuu jätehuollon suhteen rajattiin 
yhdyskuntajätehuollossa asumisessa 
sekä kunnan hallinto- ja palvelutoimin-
nassa syntyvään jätteeseen. 

Toissijaisen vastuun jätehuoltopal-
veluita koskeva muutos astui voimaan 
1.1.2020. Se velvoittaa kuntia järjestä-
mään pyydettäessä jätehuolto palvelu-
tarjonnan puuttuessa. Palveluntarjon-
nan puutteen todentamiseen käytetään 
Ma te riaa li to ri.fi -tietoalustaa, jota yllä-
pitää ja kehittää Motiva Oy.

Uusi jätelaki on tulossa eduskuntakä-
sittelyyn tänä vuonna. Lakimuutoksen 
taustalla on EU:n jäsenmailleen aset-
tamat tavoitteet kierrätyksen lisäämi-
seksi. EU:n jätedirektiivi velvoittaa li-
säämään jätteiden keräystä ja lajitte-
lua erikseen omina jätelajeinaan. Ko ti-
ta louk sil le uudistus tuo parempia jäte-
huoltopalveluja.



Muistathan
turvaetäisyydet ja  

hyvän käsihygienian 

myös meillä  

asioidessasi. Kiitos.

(ka 4,78) ja tehokkaaksi (ka 4,74).
Nousialan jäteaseman palve-

lua kartoitettiin yhdeksällä väittä-
mällä. Tähän osioon vastasi 91 jä-
teasemaa käyttänyttä vastaajaa. 
Asiointi jäteasemalla koettiin su-
juvaksi (ka 5,43) ja palvelu hyväksi 
(ka 5,41). Myös jäteaseman lajitte-
luvalikoima ja asiakaspalvelun ta-
so saivat vastaajilta hyvät keskiar-
vot (ka 5,39).

Aluekeräyspisteitä käyttänei-
tä vastaajista oli 28. Väittämiä oli 
kaksi, joista toinen arvioi käytt ä-
jien yleistä tyytyväisyyttä keräys-

pisteisiin ja toinen käyttäjien näke-
mystä keräyspisteiden saavutet-
tavuudesta. Molemmat väittämät 
saivat vastaajilta asteikolla 1–6 
keskiarvon 4,89.

Savonlinnan Seudun  Jätehuolto 
Oy kiittää kaikkia kyselyyn vastan-
neita. Vastanneiden kesken arvot-
tiin kolme Motonetin 100 euron 
lahjakorttia, voittaneille on ilmoi-
tettu henkilökohtaisesti. Yhtiö te-
kee jatkossakin vastaavia asiakas-
tyytyväisyyskyselyjä, joihin vas-
taamalla voi aidosti vaikuttaa pal-
velujen kehittämiseen.

Pekka Eskelinen pyörittää tottu-
neesti pyöräkuormaajaa Nousia-
lan jäteaseman sekajätehallilla 

ja lastaa kuorma-autoonsa jätettä. On 
maaliskuun alun aurinkoinen maanan-
taiaamupäivä ja iisalmelainen Kulje-
tus Timpek Oy:n yrittäjä on hakemas-
sa päivän ensimmäistä sekajätekuor-
maa, jonka päätepiste on Leppävir-
ralla sijaitseva Riikinvoiman ekovoi-
malaitos. 

Eskelinen on vastannut Savonlinnan 
Seudun Jätehuolto Oy:n sekajätteiden 
kuljetuksista Riikinvoimalle  vuodesta 
2016 lähtien, jolloin ekovoimalaitos 
aloitti toimintansa.

Noin puolentoista tunnin urakoinnin 
jälkeen Eskelinen on valmis, ja mat-
ka kohti Riikinvoimaa voi alkaa. Hyp-
päämme Eskelisen 25 metriä pitkän 
täysperävaunuyhdistelmän kyytiin. 
Ajaminen täyslastissa olevalla kuor-
ma-autolla on verkkaista, joten mat-
kalla on runsaasti aikaa jutella jä te-
asiois ta. Eskelinen kertoo, että hän 
käy vuodenajasta riippuen jätease-
malta viikoittain 3–4 sekajätekuor-
maa. Yhteen kuormaan mahtuu jätet-
tä keskimäärin 37 tonnia.

– Viikossa vien Riikinvoimalle jä-
tettä yhteensä 120–160 tonnia. Huhti-

toukokuussa jätemäärät alkavat kas-
vamaan muun muassa siksi, että kesä-
lomalaiset saapuvat Savonlinnan seu-
dulle. Ja joskus kesällä viedään jätettä 
jopa viisi kuusi kuormaa viikossa.

SEKAJÄTEHALLISYSTEEMI 
TOIMII HIENOSTI
Riikinvoimalle viedään palavaksi kel-
paava sekajäte. Eskelinen sanoo, että 
jätteen koostumuksesta huomaa, että 
jätteiden lajittelu on lisääntynyt huo-
mattavasti.

– Erityisen hienoa on se, että biojät-
teen määrä sekajätteissä on vähen-
tynyt.

Sekajätehalli valmistui Nousialan 
jäteasemalle vuonna 2019.  Eskelinen 
kiittelee Savonlinnan Seudun Jäte-
huollon toimintatapaa sanoen, että 
”jäteyhtiöllä on homma hanskassa”.

– Jätehallisysteemi on hyvä, sillä 
sen myötä muun muassa lokkien mää-
rä on vähentynyt. Nyt jäte ei myös-
kään kastu lumessa eikä sateessa, mi-
kä on tilanne vielä monella muulla jä-
teasemalla.

Eskelinen on  kuljetusyrittäjänä 
muutoinkin tyytyväinen jäteaseman 
henkilökuntaan, joka hoitaa  työnsä 
säntillisesti ja täsmällisesti. Myös toi-

mitusjohtaja Anne Rautiainen saa 
osansa kiitoksista.

– Minulla ei ole ollut pienintäkään 
epäilystä, etteikö nainen pärjää  tällä 
alalla. Sitä paitsi nainen saattaa olla 
monesti jopa tarkempi tiettyjen asioi-
den suhteen.

RIIKINVOIMALLA SEKAJÄTE 
MURSKATAAN, METALLIT 
EROTELLAAN JA JÄTE 
POLTETAAN ENERGIAKSI
Vajaan kahden tunnin kuluttua saa-
vumme Riikinvoimalle, jossa Eskelinen 
ajaa punnitukseen. Autovaa’an mu-
kaan kuorma painaa hieman vajaa 37 
tonnia. Portilla ei ole ruuhkaa, mutta 
Eskelinen kertoo, että päivittäin eko-
voimalaitokseen tuodaan jätettä noin 
20 jäteautokuormaa.

– Osa kuljettajista tulee kuormien-
sa kanssa Riikinvoimalle Kajaanista 
saakka.

Tällä kertaa Savonlinnan seudun se-
kajätteet saadaan sutjakkaasti tyh-
jennettyä jätteen vastaanottohalliin ja 
valtavaan jätebunkkeriin. Jätebunkke-
rista massiivinen jätekahmari nostaa 
jätteen käsiteltäväksi. Näky vetää hil-
jaiseksi, sillä jätemäärä on valtava.

– Ensin jäte murskataan ja siitä ero-

NOUSIALAN  
SEKAJÄTTEET VIEDÄÄN  

ENERGIANTUOTANTOON 
RIIKINVOIMALLE

Savonlinnan alueellisen jätelau-
takunnan alueella on astunut 
voimaan uudet jätehuoltomää-

räykset 1.3.2021. Jätehuoltomääräyk-
set koskevat Enonkosken ja Rantasal-
men kunnissa sekä Savonlinnan kau-
pungissa sijaitsevia kiinteistöjä. Kiin-
teistön haltijalla on vastuu järjestää 
jätehuoltomääräysten mukaisesti jä-
tehuolto. Jatkossakin kaikilla kiinteis-
töillä tulee olla seka- ja biojätteen jä-
teastiat. 

Biojäte voidaan myös kompostoi-
da. Jätehuoltomääräyksissä määri-
tellyillä kiinteistöillä, joissa on vähin-
tään 5 asuinhuoneistoa, on tulevai-
suudessa oltava seka- ja biojätteen li-
säksi erikseen jäteastiat hyötyjätteil-
le, kuten kartongille, lasille, metallille 
ja muoville. Lähikiinteistöt voivat liit-
tyä järjestettyyn jätehuoltoon käyt-
tämällä yhteistä jäteastiaa eli perus-
taa jäteringin. 

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyt-
tää sekä sekajätteen, erilaisten hyö-
tyjätelajien että biojätteen keräämi-
seen. Kimppojen/rinkien osalta vas-
tuu-/yhteyshenkilön on tehtävä tar-
vittavat ilmoitukset alueelliselle jäte-
lautakunnalle muun muassa laskutuk-
sen järjestämiseksi oikein.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuk-
sen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt lii-
tetään sekajätteelle tarkoitettujen 
aluekeräyspisteiden käyttäjiksi.

Jatkossa jäteastioiden tyhjennys-
välit voivat olla nyt myös nykyistä pi-
demmät. Esimerkiksi  sekajäteastian 
tyhjennysväli voi olla 8 viikkoa ja 
poikkeusluvalla jopa pidempi. Jos bio-

jäte on pakattuna ja kuivattuna, voi 
biojätteen tyhjennysväli olla kesällä 2 
viikkoa ja talvella 4 viikkoa. Tarkem-
min ja yksityiskohtaisemmin tietoa: 
www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_
ja_ymparisto/jatehuolto/jatehuolto-
maaraykset

Uusissa määräyksissä on myös yh-
teiskäytössä olevien astioiden osal-
ta tiukennuksia: enintään viisi toisis-
taan lähietäisyydellä sijaitsevaa kiin-
teistöä voi perustaa yhteisen jättei-
den keräyspaikan ilmoittamalla. Mi-
käli yhteiseen jäteastiaan kerätään 
jätteitä kuudelta tai tätä useammalta 
kiinteistöltä, on jätekimpalle/-ringil-
le haettava poikkeuslupaa jätehuolto-
määräyksistä.

Kesäasuntojen jätehuollon jär-
jestämistä on pyritty helpottamaan 
mahdollistamalla oman jäteastian 
omaaville kiinteistöille jätehuollon 
keskeyttäminen aiempaa pidemmäk-
si ajaksi ilman erillisen poikkeusluvan 
hakemista. Keskeyttäminen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi onnistuu jat-
kossa ilmoitusmenettelyllä. Tätä pi-
dempi määräaikainen keskeytys voi-
daan poikkeusluvalla myöntää 6–12 
kalenterikuukaudeksi. Jätteenkulje-
tuksen keskeyttäminen toistaisek-
si on mahdollista vain, jos kiinteistön 
asuinrakennukset tai asumiseen käy-
tettävissä olevat rakennukset ovat 
todistettavasti käyttökelvottomia.

KUNTALAISILTA saatu palaute on tär-
keässä roolissa Savonlinnan Seudun 
Jätehuolto Oy:n toiminnan ja palve-
luiden kehittämisessä. Syksyllä 2020 
yhtiö teki kyselytutkimuksen, jolla se 

selvitti asiakkaidensa tyytyväisyyttä 
palveluihin. Kysely suoritettiin avoi-
mella web-linkillä ja koteihin posti-
tetuilla lomakkeilla. Kyselytutkimuk-
seen vastasi 202 kohderyhmään kuu-
luvaa vastaajaa, ja vastausprosentik-
si saatiin 26.

Kyselyssä kartoitettiin muun muas-
sa vastaajien käsityksiä jätehuolto-
yhtiön imagosta ja Nousialan jäte-
aseman palvelun tasosta sekä alue-
ke räys pis tei den käyttäjäkokemuksia. 
Vastaajat arvioivat aihealueisiin liitty-
viä väittämiä asteikolla 1–6, jossa nu-
mero kuusi tarkoitti, että vastaaja on 

täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 
Kyselyn vastausten perusteella yh-
tiön kaikki osa-alueet ovat vähintään 
hyvällä tasolla. Alla otteita saaduista 
vastauksista.

Imago-osiossa väittämiä oli yh-
teensä kymmenen. Vastaajien 
(N=202) antamien arvioiden perus-
teella kaikkien väittämien keskiar-
voksi tuli 4,65. Erityisen ilahduttavaa 
oli, että vastaajat arvioivat korkealle 
yhtiön ympäristöystävällisyyden (ka 
4,9), luotettavuuden (ka 4,83) ja nyky-
aikaisuuden (ka 4,83). Yhtiö koettiin 
vastaajien parissa myös palvelevaksi 

Jätehuoltoyhtiö 
selvitti asiakas-
tyytyväisyyttä 
kysely- 
tutkimuksella

Jätteen matka alkaa sekajätehallista, ensin lastataan kuorma ja sen jälkeen kohti Riikinvoimaa. – Viikossa vien Riikin-
voimalle jätettä yhteensä 120–160 tonnia, kertoo Pekka Eskelinen. 

tellaan pois metalli. Murskattu jä-
te päätyy polttoon ja sitä kautta 
energiaksi.

Eskelinen sanoo olevansa yli-
päätään tyytyväinen kehitykseen, 
joka suomalaisessa jätehuollossa 
on viimeisten vuosikymmenten ai-
kana tapahtunut.

– Haisevat tunkiot ja kaatopai-
kat ovat vaihtuneet jätteiden ener-
giahyödyntämiseen, ja se on pel-
kästään hieno asia.

JÄTTEENKULJETUS ON 
ITSENÄISTÄ TYÖTÄ
Kahvitauon jälkeen on aika lähteä 
takaisin kohti Savonlinnaa hake-
maan päivän toista jätekuormaa. 
Aamulla kahdeksalta Varkaudes-
ta lähtenyt mies arvioi päivän ole-
van pulkassa noin yhdeksän aikaan 
illalla. Vaikka yhdelle päivälle tulee 
pituutta, sanoo Eskelinen pitävän-

sä itsenäisestä työstään. 
Jätehuoltoyhtiö on kilpailut-

tanut kuljetukset kaksi kertaa ja 
kummassakin työ on jäänyt Eskeli-
selle. Viimeisen kilpailutuksen pe-
rusteella ajot jatkuvat ainakin vielä 
kaksi seuraavaa optiovuotta, jois-
ta on sovittu, eli vuoden 2023 lop-
puun saakka.

– Saan vapaasti päättää, missä 
kohtaa viikkoa käyn sovitut kuor-
mat hakemassa jäteasemalta. Mi-
nulla on jäteasemalla oma pyörä-
kuormaaja, ja hoidan lastaamisen-
kin itse.

Matkalla takaisin Savonlinnaan 
selviää myös kuljetusyrittäjän mie-
lenkiintoinen työhistoria. Hiljat-
tain 60 vuotta täyttänyt Eskelinen 
on työskennellyt aiemmin muun 
muas sa vanginvartijana ja pitänyt 
Iisalmessa maatilaa. Omien sano-
jensa mukaan jäähdyttelytyönään 
ennen eläkkeelle jäämistä jätteen-
kuljetusta tekevä Eskelinen ei heit-
täydy vapaalle niinäkään viikonpäi-
vinä, kun kuljetuksia ei ole.

– Loppuviikon teen töitä puoliksi 
omistamassani rengasliikkeessä. 
Lisäksi minulla on puolison kans-
sa pari ravihevosta, joiden kanssa 
käymme ravikisoissa.

Pelkästään maisemia Eskelinen 
ei ihaile myöskään jätteenkuljetus-
matkoillaan.

– Tykkään kuunnella äänikirjoja. 
Aika monta kirjaa on tullut Savon-
linnan ja Varkauden välillä kuun-
neltua.

Kuva: Erja Eliala

Kuva: Erja Eliala

Kuva: Markus Juuti 

 ”Erityisen hienoa 
on se, että bio-
jätteen määrä 
sekajätteissä  
on vähentynyt.”
PEKKA ESKELINEN

Savonlinnan Seudun

Jätehuolto  
Oy

20
VUOTTA

Alueelliset uudet jätehuoltomääräykset lisäävät 
lajitteluvelvoitetta – tuovat myös helpotuksia 

Mikäli kiinteistöllä on vähintään 
5 asuinhuoneistoa:
• 1.1.2022 alkaen: 

kartonkipakkaukset ja 
keräyspaperit

• 1.2.2023 alkaen: lasi- ja 
muovipakkaukset, pienmetalli.

Mikäli kiinteistöllä on vähintään 
10 asuinhuoneistoa:
• kartonkipakkaukset ja 

keräyspaperi
• 1.1.2022 alkaen: lasi- ja 

muovipakkaukset, pienmetalli.
Keräystä ei velvoiteta, mikä-
li nouto kiinteistöltä ei ole talou-
dellisesti tai ympäristön kannal-
ta tarkoituksenmukaista (esim. 
pitkä kuljetusmatka keräyskoh-
teeseen).

Muutoksia 
asumisessa syntyvien 
jätteiden lajittelu- 
ja erilliskeräys-
velvoitteisiin 
taajama-alueen 
kiinteistöjen osalta:
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Suomen jätelaki on  uudistumassa. 
Lain muutoksella Suomi  lähtee 
tavoittelemaan EU-direktiiveis-

sä asetettuja tiukkoja tavoitteita, jot-
ka velvoittavat jäsenmaita nostamaan 
yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 
seuraavan 15 vuoden aikana 50 pro-
sentista 65 prosenttiin. Yhdyskunta-
jätettä ovat asumisessa syntyvän jät-
teen lisäksi siihen rinnastettavissa 
oleva hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoi-
minnassa syntyvä jäte.

Ehdotettu jätelainmuutos tulee to-
teutuessaan lisäämään jätteiden lajit-
telumahdollisuuksia: jätteitä kerätään 
entistä tarkemmin erikseen lajitel-
tuina jätelajeinaan. Savonlinnassa 1.3. 
voimaan astuneet uudet jätehuolto-
määräykset täyttävät jätelakiin tulos-
sa olevat jätteiden lajittelua koskevat 
tiukemmat määräykset. Kotitalouk-
sille uudistus tuo entistä parempia jä-
tehuoltopalveluja, sillä pakkausjättei-
den ja biojätteen lajittelu ja eril lis ke-
räys tulee järjestää kaikissa taajamis-
sa kiinteistöillä, joilla on viisi asuin-
huoneistoa tai enemmän.

Suomen Kiertovoima ry:n toimitus-
johtaja Riku Eksymä korostaa, että 
kunta vastaa edelleen seka- ja biojät-
teiden jätehuollosta ja pakkaustuot-
tajat pakkausjätteiden jätehuollos-
ta. Jätelakiin kuitenkin kirjataan kun-
nille ja pakkaustuottajille asetettu la-
kisääteinen velvoite toteuttaa pak-
kausjätteiden erilliskeräys yhteistoi-
mintana.

– Kunta tai kunnan jätelaitos to-
teuttaa pakkausjätteiden keräyksen 

ja tuottajat maksavat kerätyn mää-
rän mukaan pakkausmateriaaleittain 
jätedirektiivin mukaisen 80 prosen-
tin kustannusosuutta vastaavan sum-
man pakkausjätteiden jätehuollon ko-
konaiskustannuksista.

Siirtyminen bio- ja pakkausjätteis-
sä kunnan vastuulla olevan kuljetuk-
sen järjestämiseen tarkoittaa merkit-
täviä muutoksia niille alueille, joilla on 
tällä hetkellä käytössä kiinteistön hal-
tijan järjestämä jätteenkuljetus. Seka-
jätteiden osalta kunnalla säilyy edel-
leen mahdollisuus siirtää kuljettami-
nen kiinteistön haltijan vastuulle, mut-
ta edellytykset siihen säilyvät edel-
leen tiukkoina.

– Kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen alueilla olisi hyvä miettiä, onko 
enää järkevää pitää sekajätteet eril-
lisessä kuljetusjärjestelmässä. Koko-
naisuus kannattaisi rakentaa siten, et-
tä se palvelee asukkaita parhaalla ja 

mahdollisimman yksinkertaisella yh-
den luukun -järjestämistavalla, jolloin 
keräystavat, urakka-alueet ja ajorei-
tit voidaan suunnitella kokonaisval-
taisesti.

Vaikka hyötyjätteiden keräysvel-
voitteet määritellään jätelainsäädän-
nössä, Eksymä muistuttaa, että kun-
nat voivat täsmentää velvoitteita jäte-
huoltomääräyksillään.

– Koska bio- ja pakkausjätteiden 
kuljetukset siirtyvät kunnan järjestä-
mään kuljetukseen, jätehuoltomää-
räyksiä tulee tarkastella etenkin sen 
kannalta, että bio- ja pakkausjätteen 
kuljetukset saadaan hallitusti siirret-
tyä kunnan julkisena hankintana jär-
jestettyyn kuljetukseen.

Pakkaus- ja biojätteiden kuljetusten 
siirtyminen kunnan järjestettäväksi al-
kaa aikaisintaan 7/2023. Asia vahvis-
tuu lopullisesti, kun eduskunta hyväk-
syy jätelain.

HALLITUS ON ANTANUT 
ESITYKSENSÄ JÄTELAIN 

MUUTTAMISEKSI 
Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset  

siirtymässä kunnan vastuulle

VINKKILISTA
• Rantasalmen pienjäteasemapäivä muuttui tammikuun 

alussa. Rantasalmen pienjäteasema on avoinna 
arkikeskiviikkoisin klo 12-18 ja lisäksi  
toukokuussa lauantaisin 8.5. ja 22.5. klo 10-14, sekä 
kesäkuussa 5.6. ja 19.6. klo 10-14.

• Kerimäen pienjäteasema  
on avoinna arkitiistaisin klo 11-17.

• Toukokuussa Nousialan jäteasema on avoinna myös 
arkilauantaisin klo 9-15. Huomioithan kuorman 
purkamiseen menevän ajan, ja saavut jäteasemalle hyvissä 
ajoin ennen jäteaseman sulkemisaikaa. 

• Nousialan jäteasemalla otetaan vastaan omenoita, 
jäätyneitä komposteja ja muuta kotitalouksien 
biojätettä. Peräkärrykuorma maksaa 10 € ja pienerä 5 €.

• 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kotitalouksien 
puutarhajätteen ilmaisviikot Nousialan jäteasemalla  
ovat keväällä viikot 19 ja 20, syksyn ilmaisviikot 
ilmoitetaan myöhemmin.

• JUHLAVUODEN KUNNIAKSI NOUSIALAN JÄTEASEMA  
ON AVOINNA MYÖS 14.-15.8. klo 9-15.

• Vaarallisten jätteiden kuntakierrospäivät  
vuonna 2021 ovat:
• Kerimäki - Kulennoinen - Savonlinna ke 14.7.
• Punkaharju - Kiviapaja - Savonlinna to 15.7.
• Savonranta - Enonkoski - Savonlinna ke 21.7.
• Rantasalmi to 22.7.  
Tarkempi aikataulu Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n  
kotisivuilla www.savonlinna.fi/jatehuolto,  
sekä kesällä paikallislehdissä.  
Fortum Waste Solution hakee yli 200 litran öljyerät 
kotoa veloituksetta erikseen sovittavana ajankohtana. 
Tilaukset voi tehdä Fortumin asiakaspalvelusta p. 010 
755 1625. As tioi neen noudettavasta öljystä peritään 
kuljetusmaksu.

• Vaarallisten jätteiden keräysauto päivystää Punkaharjulla 
osoitteessa Kauppatie 21 jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä arkikeskiviikkona klo 15-17.  
Savonrannan jätepisteellä vaarallisten jätteiden au-
tokeräys on järjestetty jokaisen kuukauden toisena 
arkikeskiviikkona klo 15-17. Tarkat keräyspäivät löytyvät 
osoitteesta  www.savonlinna/jatehuolto

Jätebunkkerissa jätekahmari tekee työtänsä. Jätekahmari toimii au-
tomatiikalla sekä tarpeen mukaan laitosmiesten toimesta käsikäytöl-
lä.  Jätekahmarin kapasiteetti on 4-5 tonnia. Jätekahmari nostaa yhden 
henkilön kymmenen vuoden tuottaman jätemäärän kerralla. 

RoskapostiSAVONLINNAN SEUDUN 
JÄTEHUOLTO OY

Tekstit:  Erja Eliala
Taitto: Kaakon Viestintä Oy 
Paino: Lehtisepät Oy / Kouvolan paino, 2021

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n 
20-vuotisjuhlajulkaisu



Alueella on kiinteistön haltijan  
järjestämä jätteenkuljetus

ALUEELLA TOIMIVAT  
JÄTTEENKULJETUSYRITYKSET:
• IMUPALVELU LUUKKAINEN KY
 p. 015 258 181   
• LASSILA & TIKANOJA OYJ
 p. 050 385 5463
• MPT-KULJETUS OY
 p. 015 514 297     
• PUNKAHARJUN KULJETUS  
 MUHONEN OY
 p. 015 442 136    
• RANTASALMEN  
 YMPÄRISTÖHUOLTO KY
 p. 040 092 1067
• RL-PALVELUT OY
 p. 044 036 6533     

JÄTTEIDEN LAJITTELU
Lähimmän jätteiden vastaanottopaikan ja kierrätys- 
pisteen löydät osoitteesta www.kierratys.info

Sekajäte hyödynnetään energiantuotan-
nossa Riikinvoiman Ekovoimalaitokses-
sa. Sekajätteeseen vain alle metrin pala-
kokoa olevia kappaleita. Palamattomat 
aineet, kuten lasi ja keramiikka, voi lait-
taa sekajätteeseen yksittäisinä kappa-
leina. Isommat erät tulee viedä jätekes-
kukseen.   
• Muoviset käyttötavarat kuten mapit, 

ämpärit, kevytpeitteet, lasten lelut
• Hygieniatuotteet ja vaipat
• Rikkinäiset vaatteet ja kengät
• Likaiset elintarvikepakkaukset 
• Julisteet, askartelukartonki ja 

lahjapaperi
• Kirjojen kovat kannet
• Tupakantumpit, pölypussit, purukumi
• Tulostimien värikasetit, CD-levyt, 

valokuvat
• Polkupyörän renkaat, maalipensselit
• Tavalliset hehkulamput, 

halogeenilamput, sulakkeet
• Servetit ja nenäliinat viruskaudella
• Nahka, keinonahka ja kumi
• Tyynyt, täkit ja lemmikkien pedit

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Ruokajätteet 
• Kahvin- ja teenporot 

suodatinpusseineen 
• Kalanperkeet ja pienet luut
• Kukkamulta ja kasvinosat
• Biojäteastian maatuva suojapussi  

tai paperi
• Kasvi- ja puupohjaiset lemmikkien 

kuivikkeet
EI SAA LAITTAA
• Tuhkaa, purkkaa tai tupakantumppeja
• Biohajoavia vaippoja tai 

terveyssiteitä
• Biohajoavia muovipakkauksia  

tai kertakäyttöastioita
• Kissanhiekkaa tai koiran- ja 

kissanjätöksiä
• Servetit ja nenäliinat viruskaudella

BIOJÄTE
Huuhtele likaiset pakkaukset, pakkaa 
kuivina ja litistettyinä sisäkkäin.
• Pahvilaatikot
• Kartonkitölkit ja -paketit
• Paperipussit ja -kassit
• Munakennot ja paperirullien hylsyt 
EI SAA LAITTAA
• Piirustuspaperia tai 

askartelukartonkia
• Julisteita, lahjapaperia tai  

kirjojen kovia kansia

KARTONKI
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Kirjekuoret ja mainokset
• Pehmeäkantiset kirjat
EI SAA LAITTAA
• Likaista tai märkää paperia
• Värillisiä paperikasseja
• Lahjapaperia, kartonkia
• Alumiini- tai vahapaperia
• Itsejäljentävää paperia

PAPERI

Poista korkit ja kannet. Huuhtele  
likaiset lasipakkaukset tarvittaessa 
vedellä.
• Lasipullot
• Lasipurkit
EI SAA LAITTAA
• Posliinia, keramiikkaa, kristallia
• Lasiastioita esim. juomalaseja, 

kahvipannuja
• Ikkuna- tai peililasia
• Opaalilasia esim. deodoranttipulloissa 

ja koriste-esineissä
• Lamppuja tai valaisimia
Lasinkeräykseen kelpaamatonta lasia 
voivat kotitaloudet toimittaa pieniä 
määriä veloituksetta Nousialan jäte-
asemalle ja pienjäteasemille. Suurem-
mat erät veloitetaan hinnaston mu-
kaisesti. 

LASI

Puhtaat, tyhjät ja kuivat muovipak-
kaukset. Sellainen puhtaus riittää,  
josta ei aiheudu hajuhaittoja.
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset, kuten jugurttipurkit, 
voirasiat ja juustopakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja 
saippuapakkaukset

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit
EI SAA LAITTAA
• Vaarallisten aineiden jäämiä 

sisältävät pakkaukset,  
kuten maali- ja öljypakkaukset

• PVC-muoviset pakkaukset (03)
• Muita muovituotteita kuten muovisia 

käyttötavaroita ja lasten leluja

MUOVI

• Kaikki sähköllä, akulla tai paristolla 
toimivat laitteet

• Loisteputket, energiansäästölamput 
ja led-lamput

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee  
toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai 
SER:n vastaanottopisteisiin. 

SÄHKÖLAITTEET - SER
Ainoastaan KOTITALOUKSIEN lääke-
jätteet otetaan apteekeissa vastaan 
veloituksetta.
• Palauta lääkkeet omissa 

pakkauksissaan
• Neulat, piikit ja 

elohopeakuumemittarit  
huolellisesti pakattuina

• Jodia tai sytostaatteja sisältävät 
lääkkeet erillään muista

LÄÄKEJÄTE

Säilytä vaaralliset jätteet omissa alku-
peräispakkauksissaan ja erillään muis-
ta jätteistä.
• Maalit, lakat, liimat
• Liuottimet ja ohenteet
• Jäteöljy, suodattimet ja  

öljyiset jätteet
• Jäähdytys- ja jarrunesteet
• Hydrauliikkaletkut  

(pätkittävä 50 cm pätkiksi)

VAARALLINEN JÄTE

Renkaita myyvät liikkeet ottavat vas-
taan autonrenkaita. Lähimmän vastaan-
ottopisteen löydät osoitteesta  
www.rengaskierratys.com

AUTONRENKAATKotitalouksien paristot ja pienakut  
otetaan myyntipisteissä vastaan veloi-
tuksetta.
• Teippaa akkujen ja paristojen 

virtanavat piiloon
• Pussita vuotavat paristot

PARISTOT JA PIENAKUT

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia
• Säilyketölkit
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Tyhjät ja paineettomat aerosolipullot
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit 
• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
• Kattilat, paistinpannut
EI SAA LAITTAA
• Vaarallisia jätteitä sisältäviä 

pakkauksia
• Paineellisia pakkauksia, kuten maalia 

tai kemikaaleja sisältäviä maali- ja 
aerosolipakkauksia

• Auton yms. akut 
• Emäksiset pesuaineet ja  

erilaiset hapot
• Myrkyt ja desinfiointiaineet
• Uudenvuoden tinat
• Kestopuu (alle 1 m³ erät otetaan 

kotitalouksilta vastaan veloituksetta)
• Asbesti (vastaanotetaan Nousialan 

jäteasemalla hinnaston mukaisesti)

METALLI

MAINOSLIITE8  ITÄ-SAVO  TORSTAINA 22.4.2021

ASIAKASPALVELU
Tulliportinkatu 1 – 5 B 32  
(3. krs),  
57100 Savonlinna
p. 015 557 163  
ma – pe 9 – 15
jatehuolto@savonlinna.fi

JÄTTEIDEN  
VASTAANOTTO
p. 040 714 3350
www.savonlinna.fi/jatehuolto

NOUSIALAN  
JÄTEASEMA
Nousialantie 11,  
57230 Savonlinna 
huhti – lokakuu
ma  7.30 – 18
ti – pe  7.30 – 17
toukokuussa  
la   9 –15
marras – maaliskuu
ma  7.30 – 18
ti – to  7.30 – 16
pe  7.30 – 15

KERIMÄEN  
PIENJÄTEASEMA
Kalatie 6, 58200 Kerimäki 
p. 040 714 3353
Arki ti 11 – 17

RANTASALMEN  
PIENJÄTEASEMA
Sepäntie 26, 58900 Rantasalmi  
p. 040 714 3353
Arki ke 12 – 18
Touko- ja kesäkuussa viikoilla 18, 
20, 22 ja 24 lauantaisin 10 – 14

Savonlinnan Seudun

Jätehuolto  
Oy

20
VUOTTA

SAVONLINNAN SEUDUN  
JÄTEHUOLTO OY


