
Juvolan koulun (vasemmalta oikealle) 2.-luokkalaiset Aleksi Saariniva, Tomas Laitinen, Aino Sallinen ja Inkeri Pehkonen sekä 
1.-luokkalaiset Helga Sallinen, Elsa Ojasalo ja Justus Nousiainen (takana) sekä opett aja Merja Rajala.

Juvolan kyläkoulussa

KIERRÄTTÄMINEN JA JÄTTEIDEN 
LAJITTELU ON ARKIPÄIVÄÄ

Hyvä lukijaHyvä lukija

20222022

MEILLÄ JOKAISELLA on merkitt ävä rooli koti-
talouksien jätt een lajitt elussa. Jokaisen osallis-
tuminen näihin lajitt elutalkoisiin on tärkeää, sil-
lä lajitt elun onnistuminen vaikutt aa kierrätet-
tävän materiaalin laatuun ja hyötykäytt ömah-
dollisuuksiin. 

Viime vuonna voimaan tullut jätelaki lisää la-
jitt eluvelvollisuutt a ja tuo jätt een kuljetukseen 
muutoksia bio- ja pakkausjätt eiden kul je tuk-
sien siirtyessä kunnalliseen kuljetusmalliin hei-
näkuussa 2023. Tarkoitus on, ett ä kunnallinen 
kuljetusmalli edellä mainitt ujen jätetyyppien 
osalta toteutuu toimialueemme taajamissa ja 
taajamien välisillä kulkuväylillä. 

Laki jätt i kuitenkin kotitalouksiemme tavalli-
simman jätetyypin, eli sekajätt een, tämän kun-
nallisen kuljetusmallin ulkopuolelle. Sekajät-
teen jääminen ns. kiinteistön haltijan järjestä-
mään kuljetusmalliin tuo alueellemme eritt äin 
haasteellisen sekamallin ja kuntalaisille voi ol-
la vaikea tietää, mikä osatehtävä kuuluu kenel-
lekin. Selkeämpää olisi ollut ns. yhden luukun 
palvelumalli, mutt a toki tätä selkeytt ämistä on 
mahdollista viedä eteenpäin jäteviranomais-
ten toimenpitein. 

Kierrätyksen lisääntyminen edellytt ää yh-
tiöl tä esimerkiksi hyötyjätekentt ien raken-
tamista, sillä nykyiset kentt äalueemme eivät 
mahdollista toimintamme asianmukaista ke-
hitt ämistä. Myös pitkäaikainen toiveemme 
laajentaa mm. puutarhajätt een ilmaista vas-
taanott oa edellytt ää lisäalueiden rakentamis-
ta ja myös muut jätelajikkeet vaativat lisätilaa.  
Hyötyaluekentän suunnitt elu on parasta aikaa 
käynnissä. 

Muutosten pyörteissä pyrimme löytämään 
kustannustehokkaita toimintamalleja,  vaikka 
ratkaisujen löytyminen ei luonnollisestikaan 
ole helppoa ja voi edellytt ää vaativienkin pää-
tösten tekemistä. Kaiken keskellä on kuitenkin 
hienoa nähdä, ett ä määrätietoisen valistuksen 
myötä lajitt elusta on tullut luonnollinen osa ih-
misten arkea ja kasvamassa on sukupolvi, jolle 
kierrätys on itsestään selvää.

Omasta ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto 
Oy:n puolesta kiitän Sinua hyvä Lukija, joka ar-
vostat työtämme ja ymmärrät työmme merki-
tyksen. Jätehuolto on osa meidän jokaisen ar-
kipäivää ja sen on toimitt ava kustannustehok-
kaasti yhteisen etumme mukaisesti. 

Hyvää ja 
aurinkoista 
kevätt ä. 

Anne Rautiainen
toimitusjohtaja
Savonlinnan
Seudun 
Jätehuolto Oy

Maaliskuun aurinkoisena 
aamupäivänä Juvolan 
koulun yhdistetyssä esi- 

ja alkuopetusluokassa on iloinen 
tekemisen meininki. Oppilaat as-
kartelevat käsityötunnilla kett u-
ja, joiden valmistuksessa käyte-
tään muun muassa muovisia va-
nukaspurkkeja. 

– Olisihan se helppoa ostaa 
uusia välineitä ja tarvikkeita, 
mutt a meidän koulussamme esi- 
ja alkuopetusluokilla hyödyn-
netään paljon jätemateriaaleja 
muun muassa käsityötunneilla, 
luokanopett aja Merja Rajala ker-
too opetuksen lomassa.

Oppilaista näkee, ett ä käsillä 
tekeminen on heille tutt ua: tun-
nin aikana syntyy toinen toistaan 
hienompia kett uja. Siinä  sivussa 
on aikaa esitellä myös jo tehty-
jä käsitöitä. Ekaluokkalainen 
Justus on erityisen ylpeä puujä-
tepaloista valmistamastaan ro-
botista. Toista luokkaa käyvä 
Inkeri puolestaan esitt elee mai-
totölkistä askarreltua taloa, joka 
on osa joulun alla tehtyä jouluka-
lenteria. Merja-opett aja kertoo, 
ett ä maitotölkeistä loihditaan 
pääsiäisen tienoilla myös rairuo-
hojen kasvualustoja. Hän sanoo-
kin, ett ä jätt eiden uusiokäytössä 
on vain luovuus rajana.

– Esimerkiksi ekaluokan oppi-
laat ovat käytt äneet lukemaan 
opett elemisen alkuvaiheessa 

apuna maitopurkkien muovikor-
keista tehtyjä aakkosnappeja. 
Vanhempien, 3.–6.-luokkalaisten 
käsityötunneilla muun muas sa 
vanhat farkut saavat uusia käyt-
tötarkoituksia patalappuina ja 
kasseina. 

KIERRÄTTÄMISEN 
ARVOSTUS NOUSSUT 
Merja myöntää, ett ä pienessä 
koulussa luovien ratkaisu-
jen taustalla on usein 
resurssien puu-
te, mutt a myös 
opett ajien 
omat asen-
teet vai-
kutt avat 
jätema-
teriaalien 
käytt öön 
kouluissa.

– Minul-
la on sikäli hyvä 
tilanne, ett ä jaan 
koulunkäyntiavustajani 
Aija Niirasen kanssa samat ar-
vot, ja mietimme yhdessä, miten 
eri jätemateriaaleja voi kierrät-
tää ja hyödyntää opetuksessa.

Parisenkymmentä vuott a al-
kuopetusluokkien opett ajana 
toiminut Merja on tyytyväinen, 
ett ä kierrätyksen ja ympäristö-
asioiden arvostus yleensäkin on 
noussut vuosien aikana. Enää 
oppilaat eivät nolostele muun 

muassa sisaruksilta peritt yjen 
vaatt eiden käytt öä.

– Kierrätys on nykyisin joka-
päiväinen jutt u. Teemaa käsitel-
lään lähes kaikissa oppiaineissa 
jossakin muodossa, esimerkik-
si äidinkielessä aapisten kerto-
muksissa ja tarinoissa.

Merja lisää, ett ä lajitt elu ja 
kierrätys näkyvät koulun arjessa 
myös oppituntien ulkopuolella.

– Järjestäjät huolehtivat 
vuorollaan luokkien 

leh ti ke räys- ja se-
kajäteastioi-

den tyhjen-
tämises-
tä. Ja luon-
nollises-
ti keitt iös-
sä lajitel-
laan kaikki 

jätt eet. Koko 
koulun yhtei-

nen vuositt ainen 
tempaus on keväi-

nen pihan sii vous. Sa-
moin olemme osallistuneet tuik-
kukyntt ilöiden alumiinikuorten 
keräyskampanjaan silloin, kun jä-
teyhtiö on sellaista järjestänyt.

”LUONTOA 
PITÄÄ SUOJELLA”
Inkeri on yksi luokan ympäris-
tötietoisista oppilaista. Hän on 
huolissaan muun muassa muo-
vijätt een määrästä ja iloitsee, 

kun muovipillit on vaihdett u pa-
perisiin.

– Kaupungissa minua harmit-
taa maahan heitetyt tupakan-
tumpit, koska ne ovat vaaraksi 
eläimille.

Ekaluokkalainen Helga ker-
too, ett ä hän käytt ää mielellään 
isosiskolta pieniksi jääviä hup-
pareita. Ja lajitt eluasiatkin ovat 
hänellä hienosti hallussa.

– Kotona on omat keräyspai-
kat ainakin muoville, metallille, 
pulloille ja patt ereille, hän muis-
telee.

– Jos patt ereita laitetaan sa-
maan keräysastiaan papereiden 
kanssa, paperit voivat sytt yä pa-
lamaan, tokaluokkalainen  Aleksi
tietää.

Helgan kanssa samalla luokal-
la oleva Elsa nostaa esille ruoka-
jätt een. Hän sanoo, ett ä ruoka-
tunnilla on parempi ott aa ruokaa 
sen verran, mitä jaksaa syödä.

– Jos jää vielä nälkä, voi käydä 
hakemassa sitt en lisää. Muutoin 
jäljelle jäänyt ruoka menee bio-
jätt eisiin.

Eskarilainen Lukas muistut-
taa, ett ä kun roskat laitt aa ros-
kikseen, niin jäteauton on help-
po kerätä ne pois. Kaikille luokan 
oppilaille on itsestään selvää, 
miksi jätt eitä kannatt aa lajitella 
ja kierrätt ää.

– Luontoa pitää suojella!

kipäivää ja sen on toimitt ava kustannustehok-
kaasti yhteisen etumme mukaisesti. 

Hyvää ja 
aurinkoista 
kevätt ä. 

Anne Rautiainen
toimitusjohtaja
Savonlinnan
Seudun 
Jätehuolto Oy
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Riikinvoiman Ekovoimalaitoksen 
palvelupäällikkö Miia  Varis on yl-
peä jätevoimalaitoksen huippu-

teknologiasta, joka mahdollistaa ym-
päristöystävällisen energian ja läm-
mön tuottamisen kierrätykseen kel-
paamattomasta sekajätteestä. Riikin-
voima toimii 58 kunnan alueella, ja sen 
omistajayhtiöt, joita on yhdeksän, vas-
taavat noin 670 000 asukkaan jäte-
huollosta. 

– Viime vuonna Riikinvoimaan 
tuotiin noin 146 000 tonnia sekajä-
tettä. Suurin osa meille tulevasta 
jätteestä tulee siirtokuormattuna, 
eli jäte on kerätty jäteyhtiöiden toi-
mesta ja käsitelty niiden omilla jäte-
keskuksilla.

Varis muistuttaa, että lähtökoh-
taisesti vastuu siitä, että sekajättei-
siin päätyy vain polttokelpoista jätet-
tä, on kuitenkin kotitalouksilla ja yri-
tyksillä.

– Lajittelussa on edelleen paranta-
misen varaa.

HAASTEENA  
METALLI- JA BIOJÄTE
Variksen mukaan suurimmat haasteet 
jätteenpoltossa aiheuttavat sekajät-
teisiin laitetut metalli- ja biojäte. Edel-
lisen kierrätyksen suhteen parannet-
tavaa on varsinkin yrityksillä ja jälkim-
mäisen suhteen kotitalouksilla. Hän 
sanoo, että erityisen ongelmallisia 
ovat isot metallipartikkelit.

– Isot metallikappaleet rasittavat 
laitteita, koska kaikki jäte murskataan 
ensin. Noin 60–70 prosenttia metallis-
ta saadaan pois onneksi jo ennen polt-
toa, mutta osa menee polttoproses-
siin ja kuluttaa kautta linjan laitteis-
toa. Loput metalliromut kerätään pois 
poltosta syntyvästä pohjatuhkasta. 
Mutta eihän se ole ympäristön kannal-
ta järkevää, että metalliromu ei mene 
suoraan sinne, mihin se kuuluisi.

Sekajätteisiin laitettuja biojätteitä 
ei valitettavasti saada eroteltua seka-
jätteestä. Varis sanookin, että kostea 
biojäte hankaloittaa polttoprosessia. 

Pahimmassa tapauksessa voidaan tar-
vita jopa öljyllä tapahtuvaa tukipolt-
toa. Samoin ongelmia voi aiheuttaa 
biojätteiden sisältämä suola.

– Suola altistaa laitteet korroosiol-
le. Joskus suolaa kiteytyy kattilan poh-
jalle niin paljon, että kattila joudutaan 
ajamaan alas, mikä aiheuttaa katkok-
sia prosessiin.

LAJITTELU SÄÄSTÄÄ  
LUONTOA JA KUKKAROA
Vaikka lajittelussa on parantamisen 
varaa, Varis näkee siinä myös valopilk-
kuja. Hän sanoo, että kotitaloudet ovat 
petranneet kiitettävästi metallin, lasin 
ja muovin kierrätystä.

– En tiedä, onko koronalla vaikutus-
ta, mutta kahdessa vuodessa lajitte-

lussa on tapahtunut paljon edistystä.
Varis toivoo, että 19.7.2021 voimaan 

tullut uusi, kiertotaloutta korostava jä-
telaki parantaa entisestään kierrätys-
astetta ja samalla Riikinvoimaan tu-
levan sekajätteen laatua. Ja mitä puh-
taampaa sekajäte on, sitä parempi 
hyötysuhdekin on, eli jätteestä saa-
daan tuotettua enemmän energiaa ja 
lämpöä.

– Olemme voittoa tavoittelematon 
yhtiö, joten hyöty menee kunnallisille 
yhtiöille ja sitä kautta kuntalaisille.

Varis painottaa myös jätteenpolton 
ympäristönäkökulmaa ja pitää tärkeä-
nä, että mitään materiaaleja ei haas-
kata.

– Meidän tehtävämme on hyödyn-
tää jäte, jota ei muuten enää voi kier-
rättää.

Sulkavan kunnan jätehuollon pe-
rustehtävät siirtyivät tämän 
vuoden alussa Savonlinnan Seu-

dun Jätehuolto Oy:lle. Yhtiö hoitaa 
nyt sekä Tiemestarintien että Lohilah-
den aluejätekeräyspisteiden operatii-
visen puolen. Tiemestarintien pienjä-
teaseman toiminnasta vastaava yrit-
täjä Hannu Huiskonen esittelee sel-
keästi merkittyjä jätteenkeräyskont-
teja ja kertoo, että 1.1.2022 alkanut yh-
teistyö jäteyhtiön kanssa toimii erin-
omaisesti.

– Olen saanut kaiken toimintaan liit-
tyvän tiedon asianmukaisesti, ja tyh-
jennykset ovat lähteneet hyvin käyn-
tiin.

Huiskonen huolehtii pienjätease-
man kiinteistön ja piha-alueen kunnos-
sa- ja puhtaanapidosta. Tutustumis-
kierros jätepisteeseen osoittaa, että 
myös hän tekee oman osuutensa tar-
kasti ja vastuullisesti.

– Olen pienaseman aukioloaikoina 
ottamassa vastaan jätteitä ja opastan 
niiden lajittelussa oikeisiin kontteihin. 
Yleisesti ottaen ihmiset ottavat ny-
kyisin lajittelun jo hyvin huomioon, ja 
asenteet sen suhteen ovat ajan myö-

tä muuttuneet positiivisempaan suun-
taan, Huiskonen pohtii.

HYVÄÄ PALAUTETTA 
PALVELUISTA
Sulkavalla aluekeräys on keskitetty 
kahdelle jätepisteelle, kun taas muilla 
yhtiön toimialueilla pisteitä on enem-
män. Tiemestarintien pienjäteasema 
on avoinna kolmena päivänä viikossa 
muutaman tunnin ajan. 

– Palaute aukioloajoista on ollut 
pääosin hyvää, ja asiakkaat ovat olleet 
palveluun tyytyväisiä. Käyn pienjäte-
asemalla lähes päivittäin katsomassa, 
että paikat ovat varmasti kunnossa, 
Huiskonen sanoo.

Sulkavan pienjäteaseman jätekont-
tien tyhjennyksestä ja jätteenkuljetuk-
sesta vastaava Marko Utriainen on ol-
lut noin kymmenen vuotta töissä jäte-
yhtiöllä. 

Hän sanoo, että kaiken kaikkiaan pi-
enjäteasemien käyttö on vuosien var-
rella lisääntynyt samaa tahtia mökkei-
lyn yleistymisen kanssa.

– Monelle mökki on jo kakkosasun-
to, ja se näkyy jätehuollon puolellakin 
ympäri vuoden. Kesää kohti kuitenkin 

pienasemalle tuotavan jätteen mää-
rä kasvaa entisestään, ja palvelun tär-
keys korostuu.

VASTAANOTTOMAKSU 
MÄÄRÄYTYY JÄTELAJIN JA 
PALVELUN KÄYTTÄJÄN MUKAAN
Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat 
voivat tuoda Tiemestarintielle jäte-
huollon perusmaksua vastaan pien-
kuormia haketettavaa puuta, esimer-
kiksi laminaattia ja MDF-levyjä. Kylläs-
tettyä puuta saa tuoda alle yhden kuu-
tion verran, ja niille on oma lava. Sa-
moin maksuun sisältyy pahvin, SER-
jätteen, metalliromun ja vaarallisten 
jätteiden vastaanotto. 

– Kiviaineksista ja isoista kappaleis-

ta, kuten huonekaluista sekä esimer-
kiksi remontissa syntyneestä sekajät-
teestä, josta on otettu pois palama-
ton jäte, veloitetaan erikseen. Yritys-
ten on maksettava metalliromua lu-
kuun ottamatta kaikesta jätepisteel-
le tuomistaan jätteistä, Utriainen ku-
vaa palveluja.

Aluekeräysmaksun maksaneet kun-
talaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat 
tuoda pienjäteasemalle kuittia vas-
taan myös pieniä määriä kotitalouden 
sekajätettä.

– Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä 
keittiössä syntyvää tavallista sekajä-
tettä, Utriainen alleviivaa.

Vaarallisten jätteiden, muun muassa 
öljyn, keräystilat sijaitsevat sisätilois-

sa lukkojen takana.
– Toive on, että kaikki jätteet tuotai-

siin tänne vain ja ainoastaan aukiolo-
aikoina, jolloin olen paikalla niitä vas-
taanottamassa ja ohjaamassa lajitte-
lua, Huiskonen painottaa.

Lohilahdella Myllytien jätepistees-
sä käy joka kuun kolmas arkikeskiviik-
ko jäteyhtiön auto ottamassa vastaan 
vaarallisia aineita. Palvelulle on kysyn-
tää samoin kuin muillekin jätepisteen 
palveluille.

– Myllytiellä on lisäksi keräysastiat 
lasille, muoville, kartongille ja metallil-
le. Kotitalouden sekajätettä sinnekin 
saavat viedä vain asiakkaat, jotka ovat 
maksaneet aluekeräysmaksun, Utriai-
nen toteaa.

Tavoitteena puhtaampi sekajäte

POLTETTAVAN 
JÄTTEEN 

LAADUSSA ON 
PARANTAMISEN 

VARAA

Sulkavan Tiemestarintien

PIENJÄTEASEMA 
ON KOVASSA 

KÄYTÖSSÄ

Vuonna 2021 
Riikinvoimaan 
tuotiin noin 
146 000  
tonnia seka- 
jätettä.

Riikinvoiman Ekovoimalaitok-
sen palvelupäällikkö Miia Va-
ris seuraa, kun sekajäte kul-
kee kuljetushihnaa pitkin kohti 
polttoprosessia.

Yrittäjä Hannu Huiskonen (oik.) hoitaa muun muassa Tiemestarintien pienjäteaseman jätteiden vastaanoton.  
Jätehuoltoyhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa Marko Utriainen.
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Jätelakiuudistus tuli voimaan 
19.7.2021. Uusittu jätelaki tuo pal-
jon muutoksia, mutta kuntalaisen 

näkökulmasta merkittävimpiä niistä 
ovat lajitteluvelvollisuuden lisäänty-
minen sekä erilliskerättävien jätteiden 
keräyksen siirtyminen kunnalliseen 
kuljetusmalliin siirtymäajoin vuoden 
2023 heinäkuussa. 

Pakkausjätteiden (muovi, karton-
ki, pienmetalli ja lasi) keräys alkaa 
1.7.2023 ja biojätteen keräys 19.7.2023.

KILPAILUTUS JÄTTEEN-
KULJETUKSISTA MENOSSA
Jatkossa Savonlinnan Seudun Jäte-
huolto Oy:n toimialueella asumisen 
ja kuntien hallinto- sekä palvelutoi-
minnan bio- ja pakkausjätteiden kul-
jetukset hoidetaan yhtiön kilpailutta-
man urakoitsijan toimesta taajamissa 
ja taajamien välisillä luonnollisilla siir-
tymäreiteillä. Taajama-alue on määri-
tetty SYKE:n aineiston perusteella, ja 
alueel li nen jätelautakunta on tehnyt 
kuljetusalueesta erillisen päätöksen.

Kilpailutus jätteenkuljetuksista on 
parhaillaan käynnissä jäteyhtiön toi-
mesta. Kilpailutusasiakirjat ovat avoi-
mesti kaikkien alan yritysten nähtävil-
lä julkisten hankintojen HILMA-palve-
lussa. Yhtiön hallitus tekee päätöksen 
kilpailuttamisen perusteella alkuke-
sän 2022 aikana. 

Jäteyhtiön kilpailuttama jätteenkul-
jetus on tasapuolista kuntalaisille. Jä-
tetaksa, minkä jäteviranomainen aika-
naan vahvistaa, on avoimesti kaikkien 
nähtävillä.

Kunnallinen malli tuo mukanaan ko-
konaisvaltaisen palvelun. Myöhemmin 
taksan vahvistamisen ja päivityksessä 
olevien jätehuoltomääräysten yhtey-
dessä, jäteviranomainen vahvistaa yh-

tiön suunnitellun palvelukokonaisuu-
den omassa päätöksenteossaan.

VAIKUTUKSET YHTIÖN 
TOIMIALUEEN KIINTEISTÖILLE
Siirtyminen bio- ja pakkausjätteissä 
kunnan vastuulla olevan kuljetuksen 
järjestämiseen tarkoittaa merkittäviä 
muutoksia myös Savonlinnan Seudun 
Jätehuolto Oy:n toimialueen kiinteis-
töille, joissa on tähän saakka ollut käy-
tössä kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus.

Taajamien kiinteistöt, joissa on yli 
viisi huoneistoa, kuuluvat pakkaus-
jätteiden osalta erilliskeräysvelvolli-
suuden eli kiinteistöltä noudon piiriin. 
Käytännössä kaikkien taloyhtiöiden, 
joissa on viisi huoneistoa tai enem-
män, tulee varautua jätekatoksissaan 
siihen, että jätekatoksissa on tai sin-
ne mahtuu kaikille jätejakeille ke räys-
as tiat.

Savonlinnan alueellisen jätelauta-
kunnan laatimien jätehuoltomääräys-
ten mukaan jätelautakunnan alueella  
(Savonlinna, Rantasalmi ja Enonkoski)  
yli viiden huoneiston kiinteistöillä 
pakkausjätteiden erilliskeräys alkai-
si lasin, muovin ja pienmetallin osalta 
1.1.2023 eli puoli vuotta jätelain aset-
tamaa määräaikaa aikaisemmin. Yli 10 
huoneiston kiinteistöillä velvoite on 
ollut jo 1.1.2022 alusta alkaen ja karton-
gin osalta myös yli 5 huoneiston osalta 
vuoden 2022 alusta. 

Edellä kuvatuista syistä johtuen yh-
tiö ei ole varautunut toimittamaan as-
tioita alueellisen jätelautakunnan toi-
mialueen yli viiden huoneiston kiin-
teistöille isossa mittakaavassa. Yh-
tiö on jättänyt muutosesityksen aloi-
tusajankohdan siirtämisestä 5–9 huo-
neiston kiinteistöjen osalta 1.7.2023 al-

kavaksi. Esitys ei kuitenkaan johtane 
muutokseen. Sulkavan kohdalla vas-
taavaa tilannetta ei ole, ja yhtiö toimit-
taa kaikki pakkausjätteiden keräysvä-
lineet kiinteistöille ennen kunnallisen 
mallin käynnistymistä 7/2023, ja pak-
kausjätteiden erilliskeräys alkaa yli vii-
den huoneiston kiinteistöillä jätelain 
velvoittamana ajankohtana. Yhtiö toi-
mii viranomaisten päätösten mukai-
sesti.

Yhtiö toteuttaa pakkausjätteiden 
vapaaehtoista keräystä taajamissa  
myös alle 4 huoneiston kiinteistöjen 
osalta.

Biojätteen lajitteluvelvollisuus on 
kaikkialla yhtiön toimialueella, mutta 
kunnallinen malli toteutetaan vain taa-
jamissa ja niiden välisillä siirtymärei-
teillä. Tästä syystä yksittäisiä kiinteis-
töjä voi jäädä kunnallisen biojätteen 
erilliskeräyksen ulkopuolelle. Tässä ta-
pauksessa kiinteistön haltijan kannat-
taa tilata tyhjennykset samalta tahol-
ta, mistä hän tilaa sekajätteenkin tyh-
jennykset. Haja-asutusalueilla kiin-
teistöille suositellaan biojätteiden 
kompostointia. Tulevaisuudessa ene-
nevissä määrin keräysvälineitä tyhjen-
netään kaksilokerikkoautolla, jolloin 
kahta eri jätejaetta voidaan kerätä sa-
maan aikaan.

KÄSIN SIIRRETTÄVÄT 
KERÄYSVÄLINEET KUULUVAT 
PALVELUKOKONAISUUTEEN
Jatkossa kunnallisen mallin alettua 
kiinteistön omistajien ei tarvitse itse  
ostaa tai vuokrata käsin siirrettäviä 
keräysvälinetä eli niin sanottuja jäte-
astioita, sillä ne kuuluvat jäteyhtiön 
palvelukokonaisuuteen ja myöhemmin 
viranomaiselle esitettävään jätetak-
saan: yhtiö omistaa jätteen keräysväli-

neet (140–660 litraa) eikä peri niistä 
erillistä korvausta. Jos kiinteistöllä ei 
ole vielä jäteastiaa, se toimitetaan sil-
le astiatyhjennyksen alkaessa.

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta  
alueen kuljetusyrittäjät ovat tehneet  
yhtiön kanssa lunastussopimukset 
kiinteistöillä olevista vuokra-astiois-
taan. Jäteyhtiön lunastamista astiois-
ta tulee yhtiön omaisuutta heinäkuus-
sa 2023 ja samalla päättyy niistä mak-
settava korvaus tai vuokra. Jäteyhtiö  
myös vaihtaa rikkoontuneet jä te as-
tiat uusiin, olipa kyse yhtiön jäteas-
tiasta tai kiinteistön omistajan aika-
naan itselleen ostamasta jäteastiasta. 
Kiinteistön omistamat jä te as tiat siir-
tyvät tätä kautta asteittain yh tiön hal-
lintaan. 

Yhtiön tavoitteena on, että tyhjen-
nyshintaan sisältyy lisäksi vuosittai-
set käsin siirrettävien jäteastioiden 
pesut. Biojätteen käsin siirrettävät ke-
räysastiat pestään kaksi kertaa vuo-
teen ja pakkausjätteiden keräysväli-
neet kerran vuoteen.

Kaikkiin kunnallisen kuljetuksen pii-
riin siirtyviin jäteastioihin tulee myös 
yhtiön logolla oleva tarroitus ja lajitte-
luohjeet.

SEKAJÄTE JÄÄ KIINTEISTÖN 
HALTIJAN MALLIIN
Jätelakiuudistus ei vaikuta jä te yh tiön  
toiminta-alueella sekajätteen kulje-
tuksiin, vaan sekajäte jää kiinteistön 
haltijan malliin. Toisin sanoen kiinteis-
tön omistaja voi kilpailuttaa ja valita 
vapaasti sekajätettä kuljettavan yh-
tiön. Kaksi rinnakkaista jätteenkulje-
tusmallia voi tuntua varsinkin alkuun  
sekavalta ja aiheuttaa kiinteistöjen 
omistajille epäselvyyttä siitä, mistä  
asiasta otetaan yhteyttä minnekin. Se-
kajätteen jääminen toiseen kuljetus-
malliin voi heikentää osittain myös 
kustannustehokkuutta.

Myös paperin kiinteistökohtainen 
(rivitalo-/kerrostalokiinteistöt, toi-
mistokiinteistöt, tuotanto-/palvelu-
toimintaan käytettävät kiinteistöt) ke-
räys jatkuu entiseen malliin: kiinteis-
tö järjestää tarvittavan tilan ja keräys-
astian sekä vastaa niistä aiheutuvista 
kustannuksista, kuten astiavuokrasta. 
Paperin tuottajayhteisöt hoitavat pa-
perin jätehuollon kiinteistön keräys-
paikasta eteenpäin maksutta. Pienta-
lo- ja haja-asutusalueilla paperia kerä-
tään tuottajayhteisöjen ylläpitämillä 
aluekeräyspisteillä.

Elintarvikejäte on lajiteltava kai-
killa asuinkiinteistöillä erikseen 
muista jätteistä. Uusitun jäte-

lain toimeenpanon mukaisesti biojät-
teen keräys siirtyy kunnalliseen kulje-
tusmalliin heinäkuussa vuonna 2023 
taajamissa ja niiden välisillä siirtymä-
reiteillä. 

Taajamien ulkopuolella suositel-
laan ensisijaisesti kompostointia. 
Kompostointi on mahdollista myös 
taajama-alueella. Biojätteen kuljetus 
taajaman ulkopuolelta, pitkän mat-
kan päästä, ei ole taloudellisesti ei-
kä ekologisesti järkevää. Komposto-
ri voi olla useamman kiinteistön kans-
sa yhteinen. 

MITÄ ELINTARVIKE-
KOMPOSTORIIN SAA LAITTAA?
Elintarvikekompostoriin voidaan lait-
taa muun muassa kaikki kotitalouden 
käyttökelvottomat ja pilaantuneet 
ruuantähteet, kahvin ja teen porot 

suodatinpusseineen sekä hedelmien, 
perunoiden, juuresten, vihannesten ja 
marjojen kuoret. Lisäksi kompostoi-
tavaksi sopivat pienet määrät peh-
meää paperia sekä huonekasvit, leik-
kokukat ja kukkamullat.

Elintarvikejäte kompostoituu sitä 
nopeammin, mitä pienempiä palasia 
se sisältää. Muun muassa käyttökel-
vottomat perunat ja hedelmät kan-
nattaa pilkkoa osiin.

LÄMPÖERISTETTY JA JYRSIJÄ-
SUOJATTU KOMPOSTORI
Elintarvikejätteen kompostoiminen 
alkaa lajittelulla, jota varten keittiöön 
tarvitaan lajitteluastia. La jitt e lu as-
tian kokoon vaikuttaa syntyvän elin-
tarvikejätteen määrä. Astian pohjal-
le on hyvä laittaa esimerkiksi paperia, 
joka sitoo ylimääräisen kosteuden ja 
vähentää hajuja.

Keittiöjätteiden ympärivuotiseen 
kompostointiin tarvitaan lämpöeris-

tetty, hyvin ilmastoitu ja haittaeläi-
miltä suojattu kompostori. Myynnis-
sä on erilaisia kompostoreita, mut-
ta sellaisen voi rakentaa myös itse. 
Kompostori valitaan käyttötarpeen 
perusteella: esimerkiksi nelihen-
kisen perheen tarpeisiin sopiva on 
200–300 litran kompostori. Liian suu-
ri kompostori ei pysy toiminnassa, ja 
 liian pieni ei puolestaan ehdi kompos-
toimaan kaikkea jätettä, koska jät-
teen on ehdittävä maatua komposto-
rissa 6–8 viikkoa.

Kompostorin etäisyyden lähim-
pään kaivoon ja vesialueeseen on ol-
tava vähintään 15 metriä, ja se on si-
joitettava vähintään 5 metrin päähän 
naapurikiinteistön rajasta. Sijainnis-
sa kannattaa huomioida lisäksi se, et-
tä elintarvikejätteen vienti kompos-
toriin on talvellakin turvallista. Kom-
postoria on hoidettava niin, että siitä 
ei aiheudu haittaa eikä vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle.

KOMPOSTOIMINEN  
ON HELPPOA
Ennen kuin kompostoria aletaan 
käyttää, laitetaan sen pohjalle 10–
20 senttimetriä karkeaa seosainetta. 
Kompostoituminen alkaa, kun kom-
postorissa on jätettä noin 30–50 lit-
raa. Prosessia voi vauhdittaa laitta-
malla jätteen sekaan kompostiherä-
tettä. Kun lajitteluastia tyhjennetään 
kompostoriin, lisätään biojätteen 
päälle seosainetta. Kompostorin toi-
mivuus kannattaa varmistaa aina, kun 
siihen laitetaan biojätettä. 

Kompostoituminen vie aikaa 6–8 
viikkoa. Kompostia voidaan poistaa 
kompostorista, kun siinä ei ole enää 
erotettavissa elintarvikkeiden raken-
netta. Kompostori tyhjennetään ala-
osasta, jossa kompostoitava biojäte 
on ollut pisimpään. Tyhjentäminen on 
helpointa, jos kompostorissa on sitä 
varten luukku.

Talvella kompostori saattaa jäätyä, 
mutta biojätettä saa laittaa jäätynee-
seenkin kompostoriin. Kompostorin 
jäätymistä ehkäisee se, kun sitä täy-
tetään säännöllisesti ja kun täytön 
yhteydessä muistetaan lisätä seosai-
netta sitomaan kosteutta. Komposto-
rin voi eristää myös lumella. Jäätynyt-

tä kompostoria voi sulatella esimer-
kiksi kuumavesikanisterilla tai -pul-
loilla. Samoin jäätynyttä kompostoria 
voi käynnistellä keväällä kaatamalla 
siihen kuumaa vettä, johon on sekoi-
tettu kompostiherätettä.

PUUTARHA KUKOISTAA 
KOMPOSTIMULLALLA
Kompostorista poistettua puolikyp-
sää kompostimassaa voi käyttää sel-
laisenaan keväällä jo muun muassa 
puutarhassa marjapensaiden alus-
tojen kateaineena. Kate vilkastut-
taa maan pieneliöiden toimintaa. Jos 
kompostimultaa halutaan käyttää 
maanparannusaineena, on raakakom-
posti vielä jälkikompostoitava toises-
sa kompostorissa tai kompostikehi-
kossa. Käyttöön vaikuttaa komposti-
mullan kypsyysaste. Kypsää kompos-
timultaa (1–2 vuotta) voidaan käyt-
tää kasvimaan parantamiseen. Täysin 
kypsä kompostimulta (yli 2 vuotta) 
sopii käytettäväksi myös kukkalaati-
koissa ja -ruukuissa.

Lisätietoa: https://www.savonlinna.
fi/jatehuolto/wp-content/uploads/
sites/3/2021/08/Kompostointi.pdf

BIOJÄTTEEN JA PAKKAUS-
JÄTTEIDEN KULJETUS 

SIIRTYMÄSSÄ KUNNALLISEEN 
KULJETUSMALLIIN

KEITTIÖSTÄ KOMPOSTORIIN 
– kierrätä elintarvikejätteet kompostoimalla

Kaksilokerikkoautolla voidaan kerätä kahta eri jätejaetta samaan aikaan.

 Kuva: Marko Utriainen
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JÄTTEIDEN LAJITTELU
Lähimmän jätt eiden vastaanott opaikan ja kierrätys-

pisteen löydät osoitt eesta www.kierratys.info

VINKKILISTA
• Toukokuussa Nousialan 

jäteasema on avoinna 
myös arkilauantaisin klo 9-15.
Huomioithan kuorman purkami-
seen menevän ajan, ja saavut jä-
teasemalle hyvissä ajoin ennen 
jäteaseman sulkemisaikaa. 

• Puutarhajätt een ilmaisviikko 
Nousialan jäteasemalla 
on keväällä viikko 20, 
syksyn ilmaisviikko 
ilmoitetaan myöhemmin.

• Vaarallisten jätt eiden 
kuntakierrospäivät 
vuonna 2022 ovat:
o Sulkava ti 12.7.
o Itäinen Savonlinna ti 19.7.
o Läntinen Savonlinna ke 20.7.

Tarkempi aikataulu julkaistaan 
lähemmin Savonlinnan Seudun 
Jätehuolto Oy:n kotisivuilla 
www.savonlinna.fi /jatehuolto, 
sekä kesällä paikallislehdissä. 

Fortum Recycling and Waste 
hakee yli 200 litran öljyerät ko-
toa veloituksett a erikseen so-
vitt avana ajankohtana. Tilauk-
set voi tehdä Fortumin asiakas-
palvelusta p. 010 7551 628.
Astioineen noudett avasta öl-
jystä peritään kuljetusmaksu.

• Vaarallisten jätt eiden 
keräysauto päivystää
o Punkaharjulla osoitt eessa 

Kauppatie 21 jokaisen kuu-
kauden ensimmäisenä arki-
keskiviikkona klo 15-17

o Savonrannan jätepisteellä
osoitt eessa Teollisuustie 7 
jokaisen kuukauden toisena 
arkikeskiviikkona klo 15-17

o Sulkavalla osoitt eessa Lohi-
lahdentie 1875 jokaisen kuu-
kauden kolmantena arkikes-
kiviikkona klo 15-17 

• Kerimäen pienjäteasema
on avoinna arkitiistaisin klo 11-
17, sekä touko-elokuussa myös 
arkitorstaisin klo 11-17

• Rantasalmen pienjäteasema on 
avoinna arkikeskiviikkoisin klo 
11-17, sekä lauantaina 28.5. ja 
13.8.2022 klo 10-14

• Sulkavan pienjäteasema 
on avoinna keskiviikkoisin klo 
17-19, lauantaisin klo 10-12 ja 
sunnuntaisin klo 14-16

Jätelajikohtaiset lajitt eluohjeet

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
Sekajäte hyödynnetään energiantuo-
tannossa Riikinvoiman Ekovoimalai-
toksessa. Sekajätt eeseen voi laitt aa 
vain alle metrin palakokoa olevia kap-
paleita. Palamatt omat aineet, kuten la-
si ja keramiikka, voi laitt aa sekajätt ee-
seen yksitt äisinä kappaleina. Isommat 
erät tulee viedä jätekeskukseen.   
• Muoviset käytt ötavarat kuten mapit, 

ämpärit, kevytpeitt eet, lasten lelut
• Hygieniatuott eet ja vaipat
• Rikkinäiset vaatt eet 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
• Servietit ja nenäliinat viruskaudella
• Nahka, keinonahka ja kumi
• Tyynyt, täkit ja lemmikkien pedit

BIOJÄTE
• Ruokajätt eet 
• 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 

kertakäytt öastioita
• Kissanhiekkaa tai 

koiran- ja kissanjätöksiä
• Servietit ja nenäliinat viruskaudella

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

askartelukartonkia
• Julisteita, lahjapaperia tai 

kirjojen kovia kansia

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

LASI
Poista korkit ja kannet. Huuhtele likai-
set lasipakkaukset tarvitt aessa ve-
dellä.
• Lasipullot
• Lasipurkit
EI SAA LAITTAA
• Posliinia, keramiikkaa, kristallia
• Lasiastioita esim. juomalaseja, 

kahvipannuja
• Ikkuna- tai peililasia
• Opaalilasia esim. deodorantt i-

pulloissa ja koriste-esineissä
• Lamppuja tai valaisimia
Lasinkeräykseen kelpaamatonta 
lasia voivat kotitaloudet toimitt aa 
pieniä määriä veloituksett a Nousialan 
jäteasemalle ja pienjäteasemille. 
Suuremmat erät veloitetaan hinnaston 
mukaisesti. 

METALLI
Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia
• Säilyketölkit
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Tyhjät ja paineett omat aerosolipullot
• Tyhjät ja kuivat maalipurkit 
• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
• Katt ilat, paistinpannut
EI SAA LAITTAA
• Vaarallisia jätt eitä sisältäviä 

pakkauksia
• Paineellisia pakkauksia, kuten maalia 

tai kemikaaleja sisältäviä maali- ja 
aerosolipakkauksia

• Auton yms. akut 
• Emäksiset pesuaineet ja 

erilaiset hapot
• Myrkyt ja desinfi ointiaineet
• Uudenvuoden tinat
• Kestopuu (alle 1 m³ erät 

otetaan kotitalouksilta vastaan 
veloituksett a)

• Asbesti (vastaanotetaan Nousialan 
jäteasemalla hinnaston mukaisesti)

MUOVI
Puhtaat, tyhjät ja kuivat muo vi pak-
kauk set. Sellainen puhtaus riitt ää, josta 
ei aiheudu hajuhaitt oja.
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset, kuten jugurtt ipurkit, 
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 muovituott eita kuten 

muovisia käytt ötavaroita ja 
lasten leluja

SÄHKÖLAITTEET – SER
• Kaikki sähköllä, akulla tai 

paristolla toimivat laitt eet
• Loisteputket, energiansäästölamput 

ja led-lamput
Sähkö- ja elektroniikkalaitt eet tulee 
toimitt aa niitä myyviin liikkeisiin tai 
SER:n vastaanott opisteisiin. 

PARISTOT JA PIENAKUT
Kotitalouksien paristot ja pienakut 
otetaan myyntipisteissä vastaan 
veloituksett a.
• Teippaa akkujen ja paristojen 

virtanavat piiloon
• Pussita vuotavat paristot

AUTONRENKAAT
Renkaita myyvät liikkeet ott avat vas-
taan autonrenkaita. Lähimmän vas-
taanott opisteen löydät osoitt eesta 
www.rengaskierratys.com

VAARALLINEN JÄTE
Säilytä vaaralliset jätt eet omissa alku-
peräispakkauksissaan ja erillään muis-
ta jätt eistä.
• Maalit, lakat, liimat
• Liuott imet ja ohenteet
• Jäteöljy, suodatt imet ja öljyiset 

jätt eet
• Jäähdytys- ja jarrunesteet
• Hydrauliikkaletkut (pätkitt ävä 50 cm 

pätkiksi)

LÄÄKEJÄTE
Ainoastaan KOTITALOUKSIEN lääke-
jätt eet otetaan apteekeissa vastaan 
veloituksett a.
• Palauta lääkkeet omissa 

pakkauksissaan
• Neulat, piikit ja elohopeakuume-

mitt arit huolellisesti pakatt uina
• Jodia tai sytostaatt eja sisältävät 

lääkkeet erillään muista

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

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

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

SULKAVAN 
PIENJÄTEASEMA
Tiemestarintie 2, 58700 Sulkava
ke  17 – 19
la   10 – 12
su  14 – 16
p. 0400 183 065

RANTASALMEN 
PIENJÄTEASEMA
Sepäntie 26 58900 Rantasalmi 
arki ke 11 - 17
la 28.5. ja la 13.8. 10 - 14
p. 040 714 3353

KERIMÄEN 
PIENJÄTEASEMA
Kalatie 6, 58200 Kerimäki
arki ti 11 - 17 
sekä kesäkaudella 
(touko-elokuu) 
myös arki to 11 - 17
p. 040 714 3353

Sivun kuvat: Markus Juuti
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