AJANKOHTAISTA JÄTEHUOLLOSTA

25.11.2021
Tiedotekirje / jätelaskun liite Pihtiputaan ja Viitasaaren jätelaskutuksen asiakkaille (vakituiset ja loma-asunnot)

KEHEN OTTAA YHTEYTTÄ JÄTEHUOLTOASIOISSA?

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat siirtäneet 1.2.2021 alkaen jätelain 646/2011 § 23 mukaisen
jätehuollon viranomaistehtävän Sydän-Suomen jätelautakunnan hoidettavaksi. Jätehuollon viranomaistehtävien
siirto Sydän-Suomen jätelautakunnalle ei vaikuta tässä vaiheessa kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyksiin.
Kiinteistön haltija/omistaja sopii edelleen itse oman jäteastian tyhjennyksistä kuljetusyrityksen kanssa ja
kuljetusyritys laskuttaa palvelusta. Viitasaari ja Pihtipudas vastaavat palvelutehtävistä ja Sammakkokangas
tuottaa jätelaskutuksen kunnille.
Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, kunnan kuljetukset) liittyvät yhteydenotot:
Viitasaaren kaupunki
• viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
• 014 459 7411 (vaihde ark. 9-15) tai 040 171 7516 Teknisen toimen toimistosihteeri
Pihtiputaan kunta
• pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi
• 014 459 6800 (vaihde ark. 9-15) tai 040 171 6811 Teknisen toimen toimistosihteeri
Viranomaistoimintaan (mm. jätehuoltorekisteri ja laskutusperusteet, kuten talouden koko, kimppa-astiat,
poikkeamiset) liittyvät yhteydenotot:
Sydän-Suomen jätelautakunta
• jatelautakunta@saarijarvi.fi
• 050 3903 765 jätehuoltoasiamies tai 044 4598 249 jätehuoltosuunnittelija
Laskutukseen liittyvät yhteydenotot (esim. osoitteenmuutos):
Kunnan ylläpitämien aluekeräyspisteiden käytön sekä jätehuollon perusmaksun laskutuksen
yksityisasiakkaille hoitaa jatkossa Sammakkokangas Oy. Kiinteistön oman (tai kimppa) jäteastian
kuljetussopimuksen ja laskutuksen hoitaa asiakkaan itse valitsema kuljetusliike.
Sammakkokangas Oy laskutus
• info@sammakkokangas.fi,
• 044 4685 502 (ark 9-15)

JÄTEHUOLLON MUISTILISTA
• Ilmoita jätehuoltotietosi Sydän‐Suomen jätelautakunnalle (viranomainen)
•

•
•
•
•

Lajittele tunnollisesti jo jätteen syntyessä (pakkausmuovi, kartonki, biojäte, keräyslasi, pienmetalli,
sekajäte energiaksi sekä muut kuten ser, rautaromu, rakennusjäte, vaaralliset jätteet, jne.)
Toimita biojäte ensisijaisesti kiinteistön omaan kompostoriin (taajaman aluekeräyspisteillä
sijaitsevien biojäteastioiden käyttöoikeus on voimassa ainoastaan erillismaksua vastaan)
Toimita lajitellut hyötyjätteet keräykseen (kiinteistön oma astia / Rinkipiste / kunnan pisteet)
Toimita sekajäte ensisijaisesti kiinteistön omaan sekajäteastiaan (aluekeräyspisteen sekajäteastian
käyttöoikeus koskee vain päivittäistä lajiteltua kotitalousjätettä ja on voimassa ainoastaan
erillismaksua vastaan haja-alueella sijaitsevalla tai vapaa-ajan kiinteistöllä)
Toimita muut jätteet lajitteluasemalle (Pihtiputaalla ja Viitasaarella L&T:n ylläpitämät asemat)

ALUEKERÄYSPISTEVERKOSTO JA JÄTEHUOLLON PALVELUTASO

Jätehuoltovastuu Suomessa on jaettu eri toimijoille. Vuoden 2016 alusta jätelain mukaisesti pakkaus-/
hyötyjätteiden alueellinen keräys siirtyi tuottajien vastuulle. Ennen tätä lakimuutosta keräys järjestettiin
kunnallisesti. Pakkausjätteillä tarkoitetaan lasi-, metalli-, kartonki ja muovipakkauksia. Pakkausjätteiden
tuottajataho tunnetaan nimellä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Myös keräyspaperi on tuottajavastuun
alaista ja Suomessa on kaksi hyväksyttyä keräyspaperin tuottajayhteisöä, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö
Oy ja Suomen Keräystuote Oy. Jätelaissa on määritelty tuottajakeräyspisteverkoston minimilaajuus.

Kunnallisella keräyksellä tätä tuottajien keräyspisteverkostoa ei tarvitse täydentää, mutta jäteviranomainen voi
alueellisesti linjata missä laajuudessaan verkostoa täydennetään. Tämä määrittely tehtiin vuonna 2017, kun
palvelutaso määriteltiin. Uusi määritys vuosille 2022-2026 on valmisteltu ja se vahvistetaan Sydän-Suomen
jätelautakunnassa 14.12.2021.
Alueellisen sekajätekeräyksen osalta jätelain 34 ja 35 pykälien mukaisesti kunnan on ensisijaisesti järjestettävä
kiinteistökohtainen keräys. Kiinteistökohtaisesta keräyksestä poikkeamiseen tulee olla perusteet. Käytännössä
lähivuosien aikana vakituisten asuntojen tulee siirtyä oman sekajäteastian käyttäjiksi aluekeräyspisteen
sekajäteastian sijaan. Myös täydentävää pakkausjätteen keräysverkostoa tullaan supistamaan huomattavasti
nykyisestä.

JÄTETAKSA

Sydän-Suomen jätelautakunta vahvistaa 14.12.2021 jätetaksan vuodelle 2022.
Vahvistetut hinnat ovat nähtävillä 16.12.2021 Sydän-Suomen jätelautakunnan pöytäkirjasta. Taksaesitys on
luettavissa kokonaisuudessaan pöytäkirjasta 19.10.2021 § 39
(https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat). Taksa julkaistaan myös kuntien
verkkosivuille. Taksa-asiakirja sisältää alla kuvatun perusmaksun ja aluekeräyspisteen sekajäteastian
käyttömaksun lisäksi myös aluekeräyspisteen biojäteastian käyttömaksun (jätetaksa, taulukko 7) niille,
jotka eivät ole biojätteen erilliskeräyksessä tai kompostoi. Taksasta käy ilmi myös mm. kiinteistön
jäteastioiden käsittelymaksut (jätetaksa, taulukot 2, 3) ja muut palveluhinnat. Pihtiputaalla ja Viitasaarella
kiinteistönhaltija järjestää jätteen kuljetuksen eikä taksa-asiakirjaa sovelleta ao. kunnissa näiltä osin.
Perusmaksutaksaksi on esitetty vuodelle 2022 alla olevan taulukon mukainen maksu.
Jätetaksan sisältämä perusmaksu peritään kaikista käyttökelpoisista kiinteistöistä ja maksulla katetaan seuraavat
jätelain mukaiset palvelut: täydentävä hyötyjätehuolto (kartongin, metallin, lasin ja muovipakkausten keräys),
jätehuollon viranomaispalvelut, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely (vastaanotto Pihtiputaalla ja Viitasaarella
järjestetty L&T:n toimipisteessä) sekä jäteneuvonta. Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin mukaisesti.
Perusmaksulla ei kateta bio ja sekajätepalveluita.
Perusmaksu (jätetaksa, taulukko 1)

Pientalo

Vapaa-ajankiinteistö

Rivi-/ kerrostalohuoneisto

33,32 €/vuosi
(sis alv 24%)

21,25 €/vuosi
(sis alv 24%)

18,61 €/vuosi
(sis alv 24%)

Asuntola-/
hoivapalveluyksikön
huoneisto
9,47 €/vuosi
(sis alv 24%)

Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksutaksaksi on esitetty vuodelle 2022 alla olevan taulukon mukainen
maksu. Myös tämän osalta vahvistaminen tapahtuu 14.12.2021. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksu
peritään niiltä kiinteistöiltä, joilla ei ole käytössä omaa jäteastiaa vaan sekajätteet viedään yleiseen keräyspisteeseen.
Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain maksua vastaan.
Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksu (jätetaksa, taulukko 6)

ASUNTOTYYPPI
VAKITUINEN ASUNTO
1-2 henkeä
3-4 henkeä
5-6 henkeä
7-8 henkeä
9-10 henkeä
yli 10 henkeä
VAPAA-AJAN ASUNTO
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ajoittuu
lähinnä touko - syyskuun väliselle ajalle
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ympärivuotista

€/vuosi
alv 0 %

€/vuosi
alv 24 %

113,35
170,52
227,11
317,95
397,95
477,95

140,56
211,44
281,62
394,26
493,46
592,66

34,65

42,97

69,30

85,93

