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Imitaattori-näyttelijä
Jarkko Tamminen on
vastuullinen jätteiden lajittelija

LUPAA SKARPATA
PARISTOJEN
KIERRÄTYKSESSÄ

M

oni vuoden 2020 syksyllä suosittua Masked Singer Suomi
-ohjelmaa seurannut oli tippua tuoliltaan, kun toiseksi sijoittuneen Hiirulaisen takaa paljastui imitaattori-näyttelijä Jarkko Tamminen.
Tykätty esiintyjä kuvaa projektia todella mukavaksi, mutta nyt ajatukset
ovat jo uusissa töissä.
– Tänä vuonna olen esiintynyt yritysten virtuaalitapahtumissa, joissa olen useasti päässyt vetämään
talkshow´ta ja esittämään monenlaisia imitaatiohahmoja. Viime syksynä
perustin kaverini kanssa uuden viihdetoimiston Superstar Agencyn, ja
sen tiimoilta on tässä keväällä erilaisia projekteja.
Tamminen kertoo odottavansa kovasti sitä, että korona-aika menisi pian ohi ja esiintymiset live-yleisölle
voisivat jatkua.
– Kuuleeko...? -imitaatiokiertuettani on siirretty nyt jo kolme kertaa. Toivon, että pääsen esittämään sitä ensi syksynä pitkin poikin Suomea. Kesä menee kuitenkin pääosin Saimaalla Pihlajavedellä lomaillessa.

KADUILLE HEITETYT
ROSKAT HARMITTAVAT

Erilaisia maskeja esiintyjän työnsä tiimoilta käyttämään tottunut Tamminen sanoo, että koronan myötä myös
maskit arjessa ovat tulleet tutuiksi.
Hän harmittelee, että kertakäyttöisiä
maskeja heitetään maahan. Hän pohtii, että ilmiö on nostanut esille roskaamiseen liittyvät ongelmat ja toimivan jätehuollon merkityksen.
– Maassa lojuvat maskit muistuttavat siitä, kuinka tärkeää yleinen siisteys on, ja kyllä jätteiden kerääjien arvostuskin on noussut entisestään. Itse olen kuuliaisesti vienyt käyttämäni suojamaskit, kuten kaikki muutkin
roskat, roskikseen.
Tamminen myöntää, että maahan
heitettyjen maskien ohella häntä sapettaa erityisesti keväisin lumen alta
paljastuvat koirankakkakeot.
– Toivoisin, että koirien omistajat

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

”

Suomalaisten
asenne lajittelua
kohtaan on muuttunut selkeästi
positiivisemmaksi,
ja asia koetaan
tärkeämmäksi
kuin vaikkapa
parikymmentä
vuotta sitten.”

Imitaattorinäyttelijä
Jarkko Tamminen arvostaa
suomalaista
jätehuoltosysteemiä.

JARKKO TAMMINEN
Helsingin keskustassa asuva Tamminen toivoo, että ihmiset malttaisivat muutoinkin katsoa, mihin roskansa kadulla kulkiessaan laittavat.
– Olisi hienoa, että jaksettaisiin
kantaa jätteet jäteastiaan, jossa on tilaa. Täydestä jäteastiasta roskat tippuvat maahan ja houkuttelevat variksia ja lokkeja, jotka levittävät niitä entisestään.

JÄTTEIDEN LAJITTELU
ON OSA ARKEA

Tammisen kotoa jätteiden kierrätykseen löytyy viisi eri keräysastiaa:
seka-, bio-, muovi-, sanomalehtipaperi- ja pahvijäteastia.
– Lisäksi kasaamme tonnikalapurkit ja muut peltipurkit aina pahvijätteen päälle, josta ne on helppo erotella omaan keräykseensä. Kyllä se, että täällä Helsingissä jätteiden lajit-

Kuva: Irene Kangasniemi

telulaatikot yleistyivät noin 15 vuotta sitten, on saanut meidätkin lajittelemaan. Mitäpä hyötyä jätteiden lajittelusta muuten olisikaan, jos taloyhtiöllä olisi vain pelkkä paperi- ja sekajäteastia.
Tammisen perheeseen kuuluvat
Sanna-vaimo ja kaksi alakouluikäistä tytärtä. Tamminen sanoo, että perheen sisällä ei ole jaettu lajitteluvastuita, mutta molemmat tyttäret antavat palautetta, jos joku roska on
päätynyt vahingossa väärään astiaan. Uutta näkökulmaa jäteasioihin on
tuonut perheeseen viime lokakuussa
muuttanut kääpiöluppakorvakani.
– Elliot on lisännyt perheemme viikoittaista biojätepussien määrää.
Omaksi ”jätemokakseen” Tamminen nimeää silloin tällöin tapahtuvan paristojen heittämisen sekaroskiin.

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

JÄTEKERÄYSPISTE HELPOTTAA
MÖKKILÄISEN ELÄMÄÄ

Savonlinnan seudulla kesäisin mökkeilevä Tamminen sanoo, että jätteiden lajittelu mökillä ja kaupunkikodissa eroaa toisistaan jonkin verran.
– Mökin lähellä on sekajätt eenke
räyspiste, jota käytämme. Yleisesti ottaen roskaa tulee vähemmän,
kun paperit ja pahvit voi käyttää sytykkeenä saunaa tai takkaa lämmit
täessä. Samoin meillä on vanhempien
kanssa yhteiskäytössä kompostori,
johon viemme biojätteet.
Lisäksi Tammisen perhe hyödyntää
Savonlinnan K-Citymarketin pihalla
olevaa Ringin Ekopistettä.

– Siihen olemme viimeisen parin kesän aikana tuoneet yhä enenevässä
määrin lajitellut pakkausjätteet.
Tamminen arvioi, että suomalaisten asenne lajittelua kohtaan on
muuttunut selkeästi positiivisemmaksi ja asia koetaan tärkeämmäksi kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten. Hän antaa tunnustusta myös
siitä, miten hienosti jätehuolto Suomessa hoidetaan.
– Maailmalla matkustaessa tähän oikein havahtuu. Jos Suomea verrataan vaikkapa Aasiaan, Intiaan tai
Amerikkaan, niin ero on valtava. Jos
jotain Suomessa on varaa vielä parantaa, niin täällä pääkaupunkiseudulla vaatteiden kierrätyslaatikoita saisi olla saman verran kuin vielä jokunen
vuosi sitten niitä oli. Toisaalta myös
keräyspisteitä paristoille voisi olla
enemmän.
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Hanketta hallinnoi Fortum Recycling & Waste

J
Hyvä lukija
TOIMINTAMME SYDÄN, Nousialan jätekeskus Savonlinnassa, on elokuussa toiminut jo 20 vuotta. Näiden toimintavuosien 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. Nykyisin hyvin vähäinen määrä jätteestä sijoitetaan enää perinteiselle jätetäyttöalueelle.
Juhlistamme tätä 20-vuotistaivalta mm. tällä kädessäsi olevalla laajemmalla tiedotuslehdellämme ja sillä, e
 ttä
Nousialan jätekeskus on elokuun puolivälissä poikkeuksellisesti auki yhden viikonlopun. Tänä vuonna pyrimme
toteuttamaan myös aiempaa laajempana keräyskierroksena vaarallisten aineiden kuntakeräykset. Toivottavasti
hyödynnät palveluitamme ja olet osana meidän juhlavuottamme.
Aikojen alussa toimimme pelkästään Nousialan jätekeskuksella. Nykyisin meillä on miehitetyt pienjäteasemat
Rantasalmella ja Kerimäellä sekä Savonrannan jätepiste.
Yhtiöllä on toimialueellaan myös yli 100 aluekeräyspistettä sekä haja-asutusalueella lukuisia ekopisteitä.
Yhtiöllämme on nykyisin seka- ja biojätteen siirtokuormaushallit ja omat työkoneet, joten voimme toimia juuri
optimaalisesti ja tarpeen mukaan. Nyt tehdyt valinnat ja
toimenpiteet tukevat yhtiön kehittymistä. Tulevaisuudessa meillä on paineita investoida hyötyjätteiden lajittelualueisiin.
Yhtiön toimintaa ohjaa suunnitelmallisuus. Nyt odotamme uuden jätelain tuomia muutoksia ja varaudumme sitä
kautta tuleviin muutoksiin. Taloutemme tulee kestää tarvittavat muutokset sekä niiden organisoinnit. Jätelain mukaisesti toimintamme kulut katetaan jätemaksuin.
Olen saanut nyt käyttööni teettämämme asiakastyytyväisyysselvityksen tulokset, minkä mukaan pyrimme kehittämään toimintaamme ja tavoitteenamme onkin tehdä
vastaavia selvityksiä säännöllisesti. Näin saamme välitöntä ja ajankohtaista tietoa siitä, miten olemme toiminnoissamme onnistuneet ja oliko valitsemamme toimenpiteet oikeansuuntaisia. Näihin kyselyihin kannattaa aina vastata, näin autat
meitä kehittymään. Jokaista
teitä pyrimme opastamaan,
neuvomaan ja löytämään sopivimman ratkaisun.
Kiitän yhtiömme menestyksestä työntekijöitämme.
Ilman heidän sitoutumistaan yhtiöön ja asetettuihin
tavoitteisiin emme olisi tällä laatutasolla toiminnassamme. Kiitos yhtiön hallitukselle ja sidosryhmille
antoisasta yhteistyöstä, se
kantaa hedelmää myös tulevaisuuteen. 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

Rakentamisen aikana Ramboll Finland Oy:n pääsuunnittelija Pasi Koponen käy myös maastossa arvioimassa suunnitelmien toteutumista.

Ramboll Finland Oy on
jätehuoltoyhtiön luottosuunnittelija

UUSIA HANKKEITA
ALUILLAAN

M

onipuolisesti rakentamiseen
liittyvää teknistä suunnittelua
tekevä Ramboll on yksi Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n pitkäaikaisista asiantuntijakumppaneista. Suurimmat yhteisprojektit tähän
mennessä ovat olleet jäteasemalle
vuosina 2018–2019 valmistuneet bioja sekajätehallit, joiden suunnittelusta Ramboll vastasi. Pääsuunnittelija
Pasi Koponen kiittelee yhteistyötä
erinomaiseksi ja toteaa, että pitkä kokemus asiakkaasta sekä asiakkaan
toiminnasta ja toimintaympäristöstä
on suunnittelun kannalta iso etu kaikille osapuolille.
– Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pystyn ennakoimaan suunnitelmissa jo mahdolliset tulevat uudet hankkeet. Tärkeää on sekin, että meillä on yhteiset näkemykset toimintatavoista, joiden takana on helppo seistä.
Koponen arvostaa jätehuoltoyh
tiön toimintatapaa, johon kuuluu
muun muassa pyrkimys reagoida etupainotteisesti uusiin jätealaa koskeviin säännöksiin ja lakeihin.
– Toimintaympäristön asettamat
vaatimukset ovat usein olleet jopa
valtakunnallisia vaatimuksia tiukempia. Esimerkiksi monella Nousialan jäteaseman kokoisella toimijalla ei ole
vielä sekajätteiden varastointiin vastaavaa hallia.

RAKENNUSHANKKEET
VAATIVAT PALJON
SUUNNITTELUA

Isot, vuosia kestävät projektit vaativat paljon suunnittelua. Suunnittelu alkaa aina tarveselvityksellä, jossa mietitään eri vaihtoehtoja käsillä olevan ongelman ratkaisemiseksi.
Valittua vaihtoehtoa jatkojalostetaan
yleissuunnitelmaksi, jossa arvioidaan
alustavat rakennuskustannukset ja

samalla haetaan mahdollisesti tarvittava ympäristölupa tai muutosta ympäristölupaan.
– Ympäristölupa määrittelee, millä tavalla alueella voi toimia. Jäteaseman tapauksessa suunnittelun
erityisvaatimukset liittyvät nimenomaan ympäristövaikutuksiin.

”

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

Yleissuunnitelman vahvistuttua
haetaan rakennuslupaa kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta. Tämän jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka toimii urakan kilpailuttamisen ja rakentamisen suunnitelmana.
Koponen muistuttaa, että suunnittelupuolella tehdään yhteistyötä monen
paikallisen eri alan a siantuntijan kanssa, sillä sähkö- ja lvi-töille s ekä rakenteille tarvitaan omat suunnitelmat.
– Jätehuoltoyhtiö käyttää urakoissa mahdollisimman paljon oman seudun yritysten palveluja.
Pääsuunnittelijana Koponen on

usein mukana hankkeessa, kun suunnitelmat viedään käytäntöön. Hän sanoo, että lähes poikkeuksetta alkuperäissuunnitelmaa joudutaan muuttamaan rakentamisen aikana esille tulevien yllätysten tai lisävaatimusten
vuoksi.
– Esimerkiksi urakan toteuttaja voi
ehdottaa suunnitelmista poikkeavaa
toteuttamistapaa, ja sitä sitten yhdessä mietitään. Yleensä syynä on rakennuspaikassa yllättäen ilmenneet
seikat. Myös käyttöönoton jälkeen voi
tulla esille epäkohtia, jotka vaativat
korjaamista.

ERI NÄKÖKULMIA
KUUNTELEMALLA PÄÄSTÄÄN
HYVÄÄN TULOKSEEN

Koponen sanoo, että rakennushankkeissa on tärkeää kysyä k äyttäjien
mielipiteitä. Muun muassa siihen, mihin ilmansuuntaan sekajätehallin
ovet aukeavat, vaikuttivat esimerkiksi alueen tuuliolosuhteet ja työntekijöiden kokemukset työkoneiden tilavaatimuksista. Epätyypillisenä mutta
hyvänä piirteenä Koponen pitää sitä,
että jäteaseman hallihankkeissa haluttiin kuulla jätteenkuljetusyritysten
edustajien toiveita. Myös lähellä asuvat ihmiset ovat olleet aktiivisia jäteasemaan liittyvissä asioissa.
– Yleisellä tasolla voidaan sanoa,
että jäteasemalle tehtävät muutokset tuovat parannusta sekä lähi
alueen olosuhteisiin että käyttäjien
ja henkilökunnan olosuhteisiin.
Tulevista yhteisistä hankkeista Koponen mainitsee esimerkkinä uuden
hyötyjätteen käsittelykentän rakentamisen sekä pienjätelajittelualueen
laajentamisen.
– Meneillään on myös ekopisteiden
tarveselvitys, jossa selvitetään, onko tarpeen täydentää tai muuttaa ke
räysverkostoa.

ätehuoltoyhtiön uusimmista hankkeista mittavin on tänä vuonna alkava jäteaseman jätetäyttöalueen
osamaisemointi. Osamaisemointi toteutetaan käyttöoikeussopimuksella,
jossa Savonlinnan Seudun Jätehuolto
Oy luovuttaa alueen käyttöoikeuden
Fortum Waste-Solutions Oy:lle. Fortum Recycling & Waste vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan, mutta sitä
tehdään ja seurataan yhteistyössä tilaajan, riippumattoman laadunvalvojan
ja viranomaisen kanssa. Hanke kestää
vuoden 2024 loppuun.
Fortum Recycling & Waste -liiketoiminnalla on kokemusta vastaavista
projekteista yli kaksikymmentä vuotta. Myös yhteistyöllä jätehuoltoyhtiön
kanssa on jo pitkä historia. Fortum Recycling & Waste -liiketoiminnan työmaapäällikkö Janne Kivistö sanoo, että yhteistyö yhtiön kanssa on sujunut
mutkattomasti. Hän kuvaa jätehuoltoyhtiötä vastuulliseksi toimijaksi, joka haluaa edistää kiertotalouteen liittyviä mahdollisuuksia. Osamaisemointihanke on Kivistön mukaan tästä hyvä esimerkki.
– Alkamassa oleva projekti l ähti
käyntiin yhtiön toimitusjohtaja Anne Rautiaisen halusta toteuttaa hanke hyötykäyttömateriaaleilla. Yhteistyötä on tehty Annen kanssa hankkeen
suunnittelussa ja eteenpäin viemises-

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

HYÖTYKÄYTTÖMATERIAALIEN
KÄYTTÖ SÄÄSTÄÄ LUONTOA

Mistä osamaisemointihankkeessa sitten on kyse? Kivistö sanoo, että jäteaseman tapauksessa osamaisemointi tarkoittaa jätetäyttöalueen peittämistä peittorakenteella sitä mukaa
kun alue täyttyy. Peitettävä alue on
noin 1,6 hehtaaria. Peittämätön alue
jää vielä jätehuoltoyhtiön kaatopaikkakäyttöön.
– Kyseessä on normaali käytäntö,
sillä peittorakenteet tehdään kaikille
käytöstä poistuville tai täyttyville kaatopaikoille kohteen ympäristöluvan
mukaisesti.
Varsinainen työ alkaa jätetäytön
muotoilulla, joka varmistaa sen, että
peittorakenteen vedet saadaan ohjattua suunnitelmien mukaan.
– Muotoilun jälkeen aloitetaan kaatopaikan peittorakenteiden teko, johon kuuluvat tuki- ja kaasunkeräyskerros, tiivistyskerros, kuivatuskerros,
kasvukerros sekä pintavesien ohjaus.
Osamaisemointi sekä jätetäytön
muotoilu etenee vuosittain hyötykäyttömateriaalien saatavuuden mukaan. Fortum Recycling & Waste hyö-

tykäyttää myös asiakkailta, kuten
energialaitoksilta ja metsäteollisuudelta, saatavia materiaaleja. Niitä
ovat muun muassa teollisuudessa sivuvirtoina syntyvät tuhka ja puhdistamojen lietteet.

”

Jätehuoltoyhtiö
haluaa edistää
kiertotalouteen
liittyviä
mahdollisuuksia.
Osamaisemointi
on tästä hyvä
esimerkki. ”
JANNE KIVISTÖ
Kivistö sanookin, että hyötykäyttömateriaalien käyttämisen suurin etu
on luonnonvarojen säästäminen, sillä
teollisuuden sivuvirrat päätyvät usein
kaatopaikoille.
– Tilaajalle puolestaan hyötykäyttömateriaalit ovat edullisempi vaihtoehto kuin uudet materiaalit, ja niitä käy-

Suunnittelukokouksen jälkeen maastossa työmaapäällikkö Janne Kivistö ja
työpäällikkö Hannu Valtonen .
tetäänkin mahdollisimman paljon. Tilaajan hyötyihin kuuluu myös pienempi
vastuu toteutuksesta. Kaikki käytettävät hyötykäyttömateriaalit ovat etukäteen testattuja ja viranomaisen hyväksymiä.
Kivistö muistuttaa, että osamaisemoinnilla on isot positiiviset vaikutukset jäteaseman ympäristölle, sillä peittorakenteet vähentävät puhdis-

tamolle menevien suotovesien määrää. Lisäksi kaatopaikkakaasut saadaan kerättyä talteen ja käsiteltyä
niin, etteivät ne aiheuta ympäristövaikutuksia.
– Samoin osamaisemoinnilla saadaan hallittua paremmin roskien leviä
mistä ja pienennettyä hajuhaittojen
riskiä, kun avointa jätetäyttöä on vähemmän.

Kuva: Markus Juuti

Kuntien TSV-jätehuolto
tapahtuu Materiaalitorin kautta

LAKIMUUTOS
TOI LÄPINÄKYVYYTTÄ
JÄTEHUOLTOON

K

unnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Laki jätelain
muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2020.
Se velvoittaa kuntia järjestämään
tarvittaessa myös toissijaisen vastuun jätehuolto, niin sanotut TSV-palvelut. Toisin sanoen lain 33 §:n mukaan kunnan on järjestettävä myös
yritysten sekä valtion ja seurakuntien
hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuolto, jos jätteen haltija tätä palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään
kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Lakimuutos ei puutu yrityksen va-

pauteen tehdä sopimus jätehuollosta yksityisen palveluntarjoajan
kanssa.
Lakimuutos toi läpinäkyvyyttä jätehuoltoon: yritys, joka ei ole löytänyt jätteilleen vastaanottajaa ja jonka
vuosittain kunnalta tarvitseman TSVpalvelun arvo ylittää 2000 euroa, on
velvoitettu etsimään jätehuoltopalvelua Motiva Oy:n ylläpitämältä Ma
teriaalitorilta.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys jättää palvelusta Materiaalitorille tarjouspyynnön. Jos tarjouspyyntöön ei tule lainkaan t arjouksia
tai tarjoukset eivät ole tarjouksen
jättäjän mielestä hinnaltaan tai laadultaan kohtuullisia, voi yritys jättää
TSV-palvelupyynnön kunnan jäte-

”

Kunnan ensisijainen vastuu
on järjestää
asumisessa
syntyvän jätteen
sekä kunnan
hallinto- ja palvelutoiminnassa
syntyvän yhdyskuntajätteen
jätehuolto.”

laitokselle. Jätehuoltopalveluja koskevat tarjouspyynnöt, myös pyynnöt kunnan palvelusta, tehdään osoitteessa www.materiaalitori.fi.
Pitää kuitenkin muistaa, että yritys voi solmia TSV-sopimuksen kunnan jätelaitoksen kanssa ilman Materiaalitoria, jos sen vuosittain tarvitsemien jätehuoltopalvelujen arvo jää alle
2000 euroon.

TAVOITTEENA KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN

Motiva Oy:n johtava asiantuntija Ilkka
Hippinen sanoo, että Materiaalitorilla on tällä hetkellä noin tuhat rekisteröitynyttä käyttäjää. Hän toteaa, että yritykset ovat pikkuhiljaa löytämässä Materiaalitorin, mutta epäselvyyttä

liittyy vielä käytön lakisääteisyyteen.
– Yleinen kysymys kuuluu, miksi en
voi viedä jätteitä kunnalliselle jäteasemalle. Tiedon välittäminen varsinkin
pienille yrityksille on haasteellista, ja
siihen panostetaan jatkossakin.
Vaikka toistaiseksi Materiaalitorin käytössä keskiössä ovat olleet käytön lakisääteisyyteen liittyvät kysymykset, on Materiaalitorissa kyse ennen kaikkea kiertotaloutta edistävästä toiminnasta.
– Motivan tavoite on, että resurssiyhteistyö yritysten kanssa johtaa
siihen, että yritykset pystyvät entistä paremmin hyödyntämään toistensa sivuvirtoja. Toki samalla Materiaalitori on tuonut avoimuutta jätemarkkinoille.
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KANSSAMME
KESTÄVÄLLÄ TIELLÄ

Jätehuollon
historia Suomessa

S

uomen jätehuolto on hitaasti mutta varmasti kehittynyt kohti kiertotaloutta. Jo 1900-luvun alussa
Suomessa otettiin ensiaskeleita jätteiden hyötykäytössä erottelemalla lantajäte sekajätteestä. Jätteiden hyötykäyttö tehostui talvi- ja jatkosotien aikana, jolloin jätteitä ryhdyttiin keräämään systemaattisemmin raaka-ainepulan vuoksi.
Jätteen energiahyötykäyttö sai alkunsa 1900-luvun puolen välin tienoilla, jolloin keskuslämmityskattiloita varustettiin jätteenpolttouuneilla. Vielä 1990-luvulla jätteistä iso osa päätyi
kaatopaikoille, joita oli satoja.
Kokonaan uusi ajanjakso jätehuollossa alkoi vuonna 1979, jolloin tuli voimaan ensimmäinen jätehuoltolaki. Samalla kunnat alkoivat entistä intensiivisemmän työn kaatopaikkojen vähentämiseksi.

ERITYISLAINSÄÄDÄNTÖ
SYNTYY JA JÄTEHUOLLON
KUNTAVASTUU LAAJENEE

Ensimmäinen jätehuoltolaki tuli voimaan vuonna 1979. Lain mukaan kunnan
oli järjestettävä jätteen kuljetukset ja
käsittely. Kaavoitetuilla alueilla kiinteistöjen oli liityttävä kunnan järjestämään
tai sopimusperusteella järjestettyyn
jätteenkuljetukseen. Kunnille annettiin
myös oikeus periä jätemaksua jätehuollon kustannusten kattamiseksi.
Laissa korostuivat ympäristökysymykset ja kansantaloudelliset tavoitteet. Mm. öljyn käytön lisääntyminen
toi esille puutteet ongelmajätteiden käsittelyssä. Riihimäelle valmistui ongelmajätelaitos vuonna 1984, ja ongelmajätteiden keräys ja käsittely Suomessa
saatiin vähitellen kuntoon.
Suomen kansallista jätteiden hyödyntämisstrategiaa leimasi 1990-luvulla ajatus lajiteltujen ja esikäsiteltyjen
polttokelpoisten jätteiden hyödyntämisestä tavanomaisten lämpövoimaloiden tukipolttoaineena.
Biojätteen erilliskeräys ja kuntien
antama jäteneuvonta tehostuivat
1990-luvulla.

EUROOPPALAISET
KÄYTÄNNÖT
TULEVAT MUKAAN

Jätelaki astui voimaan vuonna 1994.

Lailla harmonisoitiin Suomen lainsäädäntöä EY:n vastaavaan lainsäädäntöön. Kunnan vastuu jätehuollosta laajentui käsittämään koko kunnan alueen
asemakaava-alueen ulkopuolelta, ja jätteen tuottajan oli vastattava kaikista jätehuollon kustannuksista. Jätelain säädös antoi kunnalle oikeuden siirtää jätehuollon järjestäminen omistamalleen
osakeyhtiölle. Osakeyhtiöt kehittyivät
nopeasti ajan vaatimuksia vastaaviksi
asiantuntijaorganisaatioiksi.
Jätevero otettiin käyttöön vuonna
1996. Jäteverolla pyrittiin kiinnittämään
huomiota lajittelun vaikutuksista jätehuollon kustannuksiin. Jäteveroa kannettiin kaikista kaatopaikoille viedyistä jätteistä, joten hyödyntämiskelpoisista jätteistä ei kannattanut maksaa
veroa. Kaatopaikkojen tilalle perustettiin kompostointilaitoksia, mädätyslaitoksia sekä jätepolttoainetta valmistavia laitoksia.
Vuoden 1997 jätelain muutos supisti kuntien oikeutta jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä hyödyntämisen
järjestämisessä. Samana vuonna valtioneuvosto antoi kaatopaikoista päätöksen, joka sisälsi määräyksiä kaatopaikan pinta- ja pohjarakenteille sekä kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä.

ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖ
SIIRTYY
JÄTEVOIMALOIHIN

EU:n jätteenpolttodirektiivi tuli Suomessa voimaan vuonna 2003. Sen
myötä 1990-luvulla yleinen jätteen rinnakkaispolttoon tavanomaisissa voimalaitoksissa perustuva jätteen energiahyötykäyttö siirtyi 2000-luvulla
muiden Euroopan maiden tapaan sitä
tarkoitusta varten rakennettuihin jätevoimaloihin.
Uudistettu jätelaki astui voimaan
2012. Lailla vahvistettiin kuntavastuun
asemaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisessä. Laki selkeytti myös jätehuollon viranomaiskäytäntöjä. Laki painotti tuottajavastuuta, sillä se velvoitti tuotteen pakkaajan tai pakatun tuotteen maahantuojan vastaamaan pak
kauksen jätehuollosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Samoin lailla rajoitettiin jätteen käsittelyä kaatopaikoilla ja tiukennettiin kierrätysvaatimuksia.

KOHTI KIERTOTALOUTTA
– KAATOPAIKKASIJOITTAMINEN MINIMIIN

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä
johti jätevoimalainvestointeihin kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämiseksi. Vastaavasti myös biojätteen käsittelykapasiteettia on kaksinkertaistettu viimeisen kymmenen vuoden kuluessa.
Uudet biolaitosinvestoinnit ovat
pääosin olleet biokaasutuslaitoksia,
joissa biokaasun energian lisäksi lähtökohtana on myös hyödyntää ravinteita ja humusmateriaalia. Lisääntynyt
biologinen kierrätys ja jätteen hyödyntäminen energiana ovat vähentäneet
merkittävästi jätteiden kaatopaikkasijoitusta.
Kiertotaloutta korostava Rinki-ekopisteverkosto aloitti vuoden 2016 tammikuussa. Rinki on kuluttajien pakkausjätteen keräämiseen tarkoitettu ke
räysverkosto.
Määrätietoisella kehittämistyöllä ja
lainsäädännöllä kuntien jätelaitosten
kaatopaikkojen määrä on saatu vähennettyä muutamaan kymmeneen.

JÄTEHUOLLON
KUNTAVASTUUTA
RAJATAAN

Laki jätelain muuttamisesta astui voimaan 1.1.2019. Muutoksen myötä kun
tien vastuu jätehuollon suhteen rajattiin
yhdyskuntajätehuollossa asumisessa
sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään jätteeseen.
Toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluita koskeva muutos astui voimaan
1.1.2020. Se velvoittaa kuntia järjestämään pyydettäessä jätehuolto palvelutarjonnan puuttuessa. Palveluntarjonnan puutteen todentamiseen käytetään
Materiaalitori.fi -tietoalustaa, jota ylläpitää ja kehittää Motiva Oy.
Uusi jätelaki on tulossa eduskuntakäsittelyyn tänä vuonna. Lakimuutoksen
taustalla on EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi. EU:n jätedirektiivi velvoittaa lisäämään jätteiden keräystä ja lajittelua erikseen omina jätelajeinaan. Koti
talouksille uudistus tuo parempia jätehuoltopalveluja.

Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy 20 vuotta

S

avonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
on 20 toimintavuotensa aikana
pyrkinyt kehittämään toimintaansa kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden
perusteella sekä täyttääkseen jätelain
muutoksiin liittyvät vaatimukset.
Kaikissa toimissa ovat keskiössä olleet kestävän kehityksen periaatteet.
Kahden vuosikymmenen aikana jäteaseman toimintaympäristöä on muutettu ympäristö-, käyttäjä- ja työntekijäystävällisemmäksi. 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, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonranta ja Sulkava allekirjoittivat Savonlinnan Seudun Jätehuollon perustamisasiakirjan 10.7.1999. Heti tämän jälkeen
aloitettiin yhteisen seudullisen jätelaitoksen rakentaminen. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti rakennuspäällikkö, ins.,
edesmennyt Heikki Mäkäläinen. Nousialan jäteasema rakennettiin vuosina
1999–2001, ja se avautui 15.8.2001.
Yhtiön Roskaposti-niminen tiedotuslehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja on siitä lähtien jaettu vuosittain ilmaisjakeluna jätehuoltoyhtiön toimialueen asukkaille.
Yhtiö toteutti 2003 kotitalousmuovien hyötykäyttöhankkeen, jossa koeeränä kerättyä muovia rinnakkaispoltettiin turpeen kanssa Termia Oy:n lämpölaitoksella Pieksämäellä.
Biojätteen vastaanotto alkoi jäteasemalla Savonlinnan kaupungin hallinnoimana 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 toimitusjohtajana 1.9.2010.
Jätetäyttöalueen laajennusalue ja öljyisten maiden lisäkenttä valmistuivat
vuonna 2011.
Jätteiden hyödyntäminen routaeristeenä alkoi vuonna 2012, jolloin laajen
nusalueen pohjalle tehtiin routaeriste
kierrätyspolttoainemurskeesta.
Yhtiön ensimmäinen pitkäntähtäimen strategia viidelle seuraavalle vuodelle laadittiin vuonna 2012.
Jätehuoltoyhtiön hallintotilat siirtyivät jäteasemalta kaupungin keskustaan
vuonna 2012. Nykyisin toimitilat sijaitsevat linja-autoasemalla.

Vuodet 2013–2015
YHTIÖ OSAKKAAKSI
RIIKINVOIMAAN, JÄTEYHTIÖ
ALOITTI TOIMINNAN
JÄTEASEMAN ULKOPUOLELLA

Jätelain mukaisen perusmaksun laskuttaminen ja siihen liittyvät palvelutehtävät 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 kyselytutkimuksen “Kunnallisen jätehuollon kehittäminen Savonlinnan seudulla” vuonna 2013. Kysely jaettiin tiedotuslehden
mukana.
Rantasalmelle ja Kerimäelle rakennettiin pienjäteasemat vuonna 2014.
Itä-Suomen alueen kahdeksan jätehuoltoyhtiötä, Savonlinnan Seudun Jätehuolto mukaan lukien, allekirjoittivat Riikinvoima Oy:n osakassopimuksen 29.9.2014.
Jätehuoltoyhtiö uusi kalustoaan ja
hankki oman uuden tanan vuonna 2014.
Nykyisin konekalustoon kuuluu myös
pyöräkone, kaivinkone, kaksi pakettiautoa ja kuorma-auto kärryineen.
Jätteiden aluekeräys siirtyi jätehuoltoyhtiölle vuonna 2015.

Biojätteen hallinnointi siirtyi kaupungilta jätehuoltoyhtiölle vuonna 2015.
Jäteneuvonnan resursseja lisättiin
vuonna 2015 erilaisten maskottien myötä. Työnsä aloittivat mm. Onni-omena,
Maija-maitopurkki ja Tauno-tölkki.

Vuodet 2016–
RIIKINVOIMA ALOITTAA,
SEKAJÄTEHALLI VALMISTUU,
UUSIA HANKKEITA ALKAA

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen kaupallinen käyttö alkoi huhtikuussa 2017.
Ekovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta polttokelpoisesta jätteestä. Myös Savonlinnan Seudun Jätehuollon toimialueen asukkaiden sekajätteet
poltetaan ekovoimalaitoksessa. Ekovoimalaitoksessa poltetaan vuodessa
140 000 tonnia jätettä, josta Nousialan
jäteaseman osuus on noin 8000 tonnia.
Nousialan jäteasemalle rakennettiin siirtokuormausramppi ja vastamuuri vuonna 2016.
Vuosi 2017 oli erilaisten suunnitel
mien vuosi. Vuoden aikana tehtiin suunnitelmia mm. sekajätteen siirtokuor
mausaseman rakentamiseksi ja aluekeräyksen laajentamiseksi.
Aluekeräys laajeni Kerimäelle ja Punkaharjulle vuonna 2018.
Biojätteen siirtokuormausasema
valmistui jäteasemalle vuonna 2018
ja sekajätteen kuormausasema vuonna 2019. Sekajätehallissa on kuusi vastaanottoloosia, joista jäte toimitetaan
poltettavaksi Riikinvoiman ekovoimalaitokselle. Uudet siirtokuormausasemat paransivat sekä työskentelyolosuhteita että ympäristöolosuhteita.
Vuoden 2021 alussa alkoi hanke, jossa jäteaseman jätetäyttöalue maisemoidaan osittain yhteistyössä Fortumin kanssa. Hanke kestää vuoteen
2024. Osamaisemointi tulee pienentämään tulevaisuudessa jätetäyttöalueen
ylläpitokustannuksia, ja jäteaseman
toiminnan kustannustehokkuus lisääntyy entisestään.
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Erityisen hienoa
on se, että biojätteen määrä
sekajätteissä
on vähentynyt.”

VINKKILISTA

PEKKA ESKELINEN

• 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.

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

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

NOUSIALAN
SEKAJÄTTEET VIEDÄÄN
ENERGIANTUOTANTOON
RIIKINVOIMALLE

• 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. Astioineen 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
Kuva: Markus Juuti
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tellaan pois metalli. Murskattu jäte päätyy polttoon ja sitä kautta
energiaksi.
Eskelinen sanoo olevansa ylipäätään tyytyväinen kehitykseen,
joka suomalaisessa jätehuollossa
on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut.

”

Savonlinnan Seudun

P

ekka Eskelinen pyörittää tottu
neesti pyöräkuormaajaa Nousia
lan jäteaseman sekajätehallilla
ja lastaa kuorma-autoonsa jätettä. On
maaliskuun alun aurinkoinen maanantaiaamupäivä ja iisalmelainen Kuljetus Timpek Oy:n yrittäjä on hakemassa päivän ensimmäistä sekajätekuormaa, jonka päätepiste on Leppävirralla sijaitseva Riikinvoiman ekovoimalaitos.
Eskelinen on vastannut Savonlinnan
Seudun Jätehuolto Oy:n sekajätteiden
kuljetuksista Riikinvoimalle v uodesta
2016 lähtien, jolloin ekovoimalaitos
aloitti toimintansa.
Noin puolentoista tunnin urakoinnin
jälkeen Eskelinen on valmis, ja matka kohti Riikinvoimaa voi alkaa. Hyppäämme Eskelisen 25 metriä pitkän
täysperävaunuyhdistelmän kyytiin.
Ajaminen täyslastissa olevalla kuorma-autolla on verkkaista, joten matkalla on runsaasti aikaa jutella jäte
asioista. Eskelinen kertoo, että hän
käy vuodenajasta riippuen jäteasemalta viikoittain 3–4 sekajätekuormaa. Yhteen kuormaan mahtuu jätettä keskimäärin 37 tonnia.
– Viikossa vien Riikinvoimalle jätettä yhteensä 120–160 tonnia. Huhti-

Jätehuoltoyhtiö
selvitti asiakastyytyväisyyttä
kyselytutkimuksella
KUNTALAISILTA saatu palaute on tär-

keässä roolissa Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Syksyllä 2020
yhtiö teki kyselytutkimuksen, jolla se

toukokuussa jätemäärät alkavat kasvamaan muun muassa siksi, että kesälomalaiset saapuvat Savonlinnan seudulle. Ja joskus kesällä viedään jätettä
jopa viisi kuusi kuormaa viikossa.

SEKAJÄTEHALLISYSTEEMI
TOIMII HIENOSTI

Riikinvoimalle viedään palavaksi kelpaava sekajäte. Eskelinen sanoo, että
jätteen koostumuksesta huomaa, että
jätteiden lajittelu on lisääntynyt huomattavasti.
– Erityisen hienoa on se, että biojätteen määrä sekajätteissä on vähentynyt.
Sekajätehalli valmistui Nousialan
jäteasemalle vuonna 2019. E
 skelinen
kiittelee Savonlinnan Seudun Jätehuollon toimintatapaa sanoen, että
”jäteyhtiöllä on homma hanskassa”.
– Jätehallisysteemi on hyvä, sillä
sen myötä muun muassa lokkien määrä on vähentynyt. Nyt jäte ei myöskään kastu lumessa eikä sateessa, mikä on tilanne vielä monella muulla jäteasemalla.
Eskelinen on k uljetusyrittäjänä
muutoinkin tyytyväinen jäteaseman
henkilökuntaan, joka hoitaa t yönsä
säntillisesti ja täsmällisesti. Myös toi-

selvitti asiakkaidensa tyytyväisyyttä
palveluihin. Kysely suoritettiin avoimella web-linkillä ja koteihin postitetuilla lomakkeilla. Kyselytutkimukseen vastasi 202 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, ja vastausprosentiksi saatiin 26.
Kyselyssä kartoitettiin muun muas
sa vastaajien käsityksiä jätehuoltoyhtiön imagosta ja Nousialan jäteaseman palvelun tasosta sekä alue
keräyspisteiden käyttäjäkokemuksia.
Vastaajat arvioivat aihealueisiin liittyviä väittämiä asteikolla 1–6, jossa numero kuusi tarkoitti, että vastaaja on
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– Haisevat tunkiot ja kaatopaikat ovat vaihtuneet jätteiden energiahyödyntämiseen, ja se on pelkästään hieno asia.

JÄTTEENKULJETUS ON
ITSENÄISTÄ TYÖTÄ

Kahvitauon jälkeen on aika lähteä
takaisin kohti Savonlinnaa hakemaan päivän toista jätekuormaa.
Aamulla kahdeksalta Varkaudesta lähtenyt mies arvioi päivän olevan pulkassa noin yhdeksän aikaan
illalla. Vaikka yhdelle päivälle tulee
pituutta, sanoo Eskelinen pitävän-

sä itsenäisestä työstään.
Jätehuoltoyhtiö on kilpailuttanut kuljetukset kaksi kertaa ja
kummassakin työ on jäänyt Eskeliselle. Viimeisen kilpailutuksen perusteella ajot jatkuvat ainakin vielä
kaksi seuraavaa optiovuotta, joista on sovittu, eli vuoden 2023 loppuun saakka.
– Saan vapaasti päättää, missä
kohtaa viikkoa käyn sovitut kuormat hakemassa jäteasemalta. Minulla on jäteasemalla oma pyöräkuormaaja, ja hoidan lastaamisenkin itse.
Matkalla takaisin Savonlinnaan
selviää myös kuljetusyrittäjän mielenkiintoinen työhistoria. Hiljattain 60 vuotta täyttänyt Eskelinen
on työskennellyt aiemmin muun
muassa vanginvartijana ja pitänyt
Iisalmessa maatilaa. Omien sanojensa mukaan jäähdyttelytyönään
ennen eläkkeelle jäämistä jätteenkuljetusta tekevä Eskelinen ei heittäydy vapaalle niinäkään viikonpäivinä, kun kuljetuksia ei ole.
– Loppuviikon teen töitä puoliksi
omistamassani rengasliikkeessä.
Lisäksi minulla on puolison kanssa pari ravihevosta, joiden kanssa
käymme ravikisoissa.
Pelkästään maisemia Eskelinen
ei ihaile myöskään jätteenkuljetusmatkoillaan.
– Tykkään kuunnella äänikirjoja.
Aika monta kirjaa on tullut Savonlinnan ja Varkauden välillä kuunneltua.
Kuva: Erja Eliala

mitusjohtaja Anne Rautiainen saa
osansa kiitoksista.
– Minulla ei ole ollut pienintäkään
epäilystä, etteikö nainen pärjää t ällä
alalla. Sitä paitsi nainen saattaa olla
monesti jopa tarkempi tiettyjen asioi
den suhteen.

HALLITUS ON ANTANUT
ESITYKSENSÄ JÄTELAIN
MUUTTAMISEKSI
Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset
siirtymässä kunnan vastuulle

S

uomen jätelaki on uudistumassa.
Lain muutoksella Suomi lähtee
tavoittelemaan EU-direktiiveissä asetettuja tiukkoja tavoitteita, jotka velvoittavat jäsenmaita nostamaan
yhdyskuntajätteen kierrätysasteen
seuraavan 15 vuoden aikana 50 prosentista 65 prosenttiin. Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa syntyvän jätteen lisäksi siihen rinnastettavissa
oleva hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.
Ehdotettu jätelainmuutos tulee toteutuessaan lisäämään jätteiden lajittelumahdollisuuksia: jätteitä kerätään
entistä tarkemmin erikseen lajiteltuina jätelajeinaan. Savonlinnassa 1.3.
voimaan astuneet uudet jätehuoltomääräykset täyttävät jätelakiin tulossa olevat jätteiden lajittelua koskevat
tiukemmat määräykset. Kotitalouksille uudistus tuo entistä parempia jätehuoltopalveluja, sillä pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliske
räys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän.
Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä korostaa, että
kunta vastaa edelleen seka- ja biojätteiden jätehuollosta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden jätehuollosta. Jätelakiin kuitenkin kirjataan kunnille ja pakkaustuottajille asetettu lakisääteinen velvoite toteuttaa pakkausjätteiden erilliskeräys yhteistoimintana.
– Kunta tai kunnan jätelaitos toteuttaa pakkausjätteiden keräyksen

RIIKINVOIMALLA SEKAJÄTE
MURSKATAAN, METALLIT
EROTELLAAN JA JÄTE
POLTETAAN ENERGIAKSI

Vajaan kahden tunnin kuluttua saavumme Riikinvoimalle, jossa Eskelinen
ajaa punnitukseen. Autovaa’an mukaan kuorma painaa hieman vajaa 37
tonnia. Portilla ei ole ruuhkaa, mutta
Eskelinen kertoo, että päivittäin ekovoimalaitokseen tuodaan jätettä noin
20 jäteautokuormaa.
– Osa kuljettajista tulee kuormiensa kanssa Riikinvoimalle Kajaanista
saakka.
Tällä kertaa Savonlinnan seudun sekajätteet saadaan sutjakkaasti tyhjennettyä jätteen vastaanottohalliin ja
valtavaan jätebunkkeriin. Jätebunkkerista massiivinen jätekahmari nostaa
jätteen käsiteltäväksi. Näky vetää hiljaiseksi, sillä jätemäärä on valtava.
– Ensin jäte murskataan ja siitä ero-

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 yhteensä kymmenen. Vastaajien
(N=202) antamien arvioiden perusteella kaikkien väittämien keskiarvoksi tuli 4,65. Erityisen ilahduttavaa
oli, että vastaajat arvioivat korkealle
yhtiön ympäristöystävällisyyden (ka
4,9), luotettavuuden (ka 4,83) ja nykyaikaisuuden (ka 4,83). Yhtiö koettiin
vastaajien parissa myös palvelevaksi

S

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

(ka 4,78) ja tehokkaaksi (ka 4,74).
Nousialan jäteaseman palvelua kartoitettiin yhdeksällä väittämällä. Tähän osioon vastasi 91 jäteasemaa käyttänyttä vastaajaa.
Asiointi jäteasemalla koettiin sujuvaksi (ka 5,43) ja palvelu hyväksi
(ka 5,41). Myös jäteaseman lajitteluvalikoima ja asiakaspalvelun taso saivat vastaajilta hyvät keskiarvot (ka 5,39).
Aluekeräyspisteitä käyttäneitä vastaajista oli 28. Väittämiä oli
kaksi, joista toinen arvioi käytt ä
jien yleistä tyytyväisyyttä keräys-

pisteisiin ja toinen käyttäjien näkemystä keräyspisteiden saavutettavuudesta. Molemmat väittämät
saivat vastaajilta asteikolla 1–6
keskiarvon 4,89.
Savonlinnan Seudun J ätehuolto
Oy kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastanneiden kesken arvottiin kolme Motonetin 100 euron
lahjakorttia, voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Yhtiö tekee jatkossakin vastaavia asiakastyytyväisyyskyselyjä, joihin vastaamalla voi aidosti vaikuttaa palvelujen kehittämiseen.

ja tuottajat maksavat kerätyn määrän mukaan pakkausmateriaaleittain
jätedirektiivin mukaisen 80 prosentin kustannusosuutta vastaavan summan pakkausjätteiden jätehuollon kokonaiskustannuksista.
Siirtyminen bio- ja pakkausjätteissä kunnan vastuulla olevan kuljetuksen järjestämiseen tarkoittaa merkittäviä muutoksia niille alueille, joilla on
tällä hetkellä käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Sekajätteiden osalta kunnalla säilyy edelleen mahdollisuus siirtää kuljettaminen kiinteistön haltijan vastuulle, mutta edellytykset siihen säilyvät edelleen tiukkoina.
– Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueilla olisi hyvä miettiä, onko
enää järkevää pitää sekajätteet erillisessä kuljetusjärjestelmässä. Kokonaisuus kannattaisi rakentaa siten, että se palvelee asukkaita parhaalla ja

mahdollisimman yksinkertaisella yhden luukun -järjestämistavalla, jolloin
keräystavat, urakka-alueet ja ajoreitit voidaan suunnitella kokonaisvaltaisesti.
Vaikka hyötyjätteiden keräysvelvoitteet määritellään jätelainsäädännössä, Eksymä muistuttaa, että kunnat voivat täsmentää velvoitteita jätehuoltomääräyksillään.
– Koska bio- ja pakkausjätteiden
kuljetukset siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen, jätehuoltomääräyksiä tulee tarkastella etenkin sen
kannalta, että bio- ja pakkausjätteen
kuljetukset saadaan hallitusti siirrettyä kunnan julkisena hankintana järjestettyyn kuljetukseen.
Pakkaus- ja biojätteiden kuljetusten
siirtyminen kunnan järjestettäväksi alkaa aikaisintaan 7/2023. Asia vahvistuu lopullisesti, kun eduskunta hyväksyy jätelain.

Alueelliset uudet jätehuoltomääräykset lisäävät
lajitteluvelvoitetta – tuovat myös helpotuksia

avonlinnan alueellisen jätelautakunnan alueella on astunut
voimaan uudet jätehuoltomääräykset 1.3.2021. Jätehuoltomääräykset koskevat Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa sekä Savonlinnan kaupungissa sijaitsevia kiinteistöjä. Kiinteistön haltijalla on vastuu järjestää
jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuolto. Jatkossakin kaikilla kiinteistöillä tulee olla seka- ja biojätteen jäteastiat.
Biojäte voidaan myös kompostoida. Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa, on tulevaisuudessa oltava seka- ja biojätteen lisäksi erikseen jäteastiat hyötyjätteille, kuten kartongille, lasille, metallille
ja muoville. Lähikiinteistöt voivat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon käyttämällä yhteistä jäteastiaa eli perustaa jäteringin.
Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekä sekajätteen, erilaisten hyötyjätelajien että biojätteen keräämiseen. Kimppojen/rinkien osalta vastuu-/yhteyshenkilön on tehtävä tarvittavat ilmoitukset alueelliselle jätelautakunnalle muun muassa laskutuksen järjestämiseksi oikein.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt liitetään sekajätteelle tarkoitettujen
aluekeräyspisteiden käyttäjiksi.

Muutoksia
asumisessa syntyvien
jätteiden lajitteluja erilliskeräysvelvoitteisiin
taajama-alueen
kiinteistöjen osalta:
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, mikäli nouto kiinteistöltä ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista (esim.
pitkä kuljetusmatka keräyskohteeseen).
Jatkossa jäteastioiden tyhjennysvälit voivat olla nyt myös nykyistä pidemmät. 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. Tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin tietoa:
www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_
ja_ymparisto/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset
Uusissa määräyksissä on myös yhteiskäytössä olevien astioiden osalta tiukennuksia: enintään viisi toisistaan lähietäisyydellä sijaitsevaa kiinteistöä voi perustaa yhteisen jätteiden keräyspaikan ilmoittamalla. Mikäli yhteiseen jäteastiaan kerätään
jätteitä kuudelta tai tätä useammalta
kiinteistöltä, on jätekimpalle/-ringille haettava poikkeuslupaa jätehuoltomääräyksistä.
Kesäasuntojen jätehuollon järjestämistä on pyritty helpottamaan
mahdollistamalla oman jäteastian
omaaville kiinteistöille jätehuollon
keskeyttäminen aiempaa pidemmäksi ajaksi ilman erillisen poikkeusluvan
hakemista. Keskeyttäminen enintään
kuudeksi kuukaudeksi onnistuu jatkossa ilmoitusmenettelyllä. Tätä pidempi määräaikainen keskeytys voidaan poikkeusluvalla myöntää 6–12
kalenterikuukaudeksi. Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen toistaiseksi on mahdollista vain, jos kiinteistön
asuinrakennukset tai asumiseen käytettävissä olevat rakennukset ovat
todistettavasti käyttökelvottomia.
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MAINOSLIITE

JÄTTEIDEN LAJITTELU

Lähimmän jätteiden vastaanottopaikan ja kierrätyspisteen löydät osoitteesta www.kierratys.info
SEKAJÄTE ENERGIAKSI

BIOJÄTE

KARTONKI

PAPERI

Sekajäte hyödynnetään energiantuotannossa Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa. Sekajätteeseen vain alle metrin palakokoa olevia kappaleita. Palamattomat
aineet, kuten lasi ja keramiikka, voi laittaa sekajätteeseen yksittäisinä kappaleina. Isommat erät tulee viedä jätekeskukseen.
• 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

• 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

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

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

METALLI
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)

Savonlinnan Seudun

Jätehuolto
Oy

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

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 jäteasemalle ja pienjäteasemille. Suuremmat erät veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Säilytä vaaralliset jätteet omissa alkuperäispakkauksissaan ja erillään muista jätteistä.
• Maalit, lakat, liimat
• Liuottimet ja ohenteet
• Jäteöljy, suodattimet ja
öljyiset jätteet
• Jäähdytys- ja jarrunesteet
• Hydrauliikkaletkut
(pätkittävä 50 cm pätkiksi)

LÄÄKEJÄTE
SÄHKÖLAITTEET - SER

Kotitalouksien paristot ja pienakut
otetaan myyntipisteissä vastaan veloituksetta.
• Teippaa akkujen ja paristojen
virtanavat piiloon
• Pussita vuotavat paristot

VUOTTA

MUOVI

VAARALLINEN JÄTE

PARISTOT JA PIENAKUT

20

LASI

AUTONRENKAAT
Renkaita myyvät liikkeet ottavat vastaan autonrenkaita. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta
www.rengaskierratys.com

• Kaikki sähköllä, akulla tai paristolla
toimivat laitteet
• Loisteputket, energiansäästölamput
ja led-lamput
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee
toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai
SER:n vastaanottopisteisiin.

SAVONLINNAN SEUDUN
JÄTEHUOLTO OY
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

ASIAKASPALVELU

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

Ainoastaan KOTITALOUKSIEN lääkejätteet otetaan apteekeissa vastaan
veloituksetta.
• Palauta lääkkeet omissa
pakkauksissaan
• Neulat, piikit ja
elohopeakuumemittarit
huolellisesti pakattuina
• Jodia tai sytostaatteja sisältävät
lääkkeet erillään muista

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

JÄTTEIDEN
VASTAANOTTO

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

• RANTASALMEN
YMPÄRISTÖHUOLTO KY
p. 040 092 1067

• RL-PALVELUT OY
p. 044 036 6533

