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Lyhyesti
Sammakkokangas Oy:stä
◦ 100 % kuntien omistama jäteyhtiö.
◦ Perustettu tuottamaan omistajakunnilleen
jätelain mukaiset palvelutehtävät, jotka ovat
kunnan vastuulle määrätty.
◦ Nämä palvelut ovat asumisen sekä kunnan
hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon
järjestäminen.
◦ Kunnallisten jäteyhtiöiden toimimista
markkinoilla rajoitetaan lailla. (hankintalaki,
jätelaki)

Mitä jätelaki sanoo yrityksen vastuusta
jätehuollon osalta?
◦ Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus.
◦ Kunnan on järjestettävä asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä
yhdyskuntajätehuolto.
◦ Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte on pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset
vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat palvelut haluamiltaan
palveluntarjoajilta.

◦ Kunnan vastuulle kuitenkin kuuluvat ns. kivijalkayritysten jätteet, jotka sijaitsevat
asuinkiinteistöissä ja yrityksen jäte toimitetaan käsiteltäväksi asumisen jätteiden kanssa.
(kerrostalo, jonka alakerrassa liikehuoneisto → jätteet samaan jätekatokseen)
◦ Kunnan vastuulla ovat sellaisten yritysten jätteet, jotka tarjoavat tuki- tai hoivaasumispalveluita. Tässä määrittelevä tekijä on asuminen.

Yrityksen mahdollisuudet hyödyntää
kunnallisia jätehuoltopalveluita
◦ Jos yritys ei saa jätehuoltopalveluita jätehuoltoa tarjoavilta yrityksiltä, sillä on mahdollisuus pyytää
jätehuoltoa kunnalta tai kunnalliselta jäteyhtiöltä.
◦ Lain mukaan kunnan on järjestettävä yrityksen jätehuolto, jos yritys tätä muun palvelutarjonnan
puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan
jätehuoltojärjestelmässä (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu eli ns. TSV palvelut).
◦ Jos yritys tarvitsee edellä mainituilla perusteilla jätehuoltopalvelua kunnalta, on yrityksen julkaistava
tarvittavaa palvelua koskeva tarjouspyyntö Motivan ylläpitämässä materiaalitorissa.

→Yritys voi saada materiaalitorin kautta tarjouksia yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä.
→→Jos tarjouksia ei saada, voi kunta antaa yritykselle sen tarvitsemaa jätehuoltoa.
→→→ Tämä palveluntarjonnan puute ja TSV palvelupyyntö ja sopimus tehdään materiaalitorissa.

Tämä menettely perustuu voimassa olevaan jätelakiin. Materiaalitori on ollut käytössä 1.1.2020 alkaen.
Lisätietoa materiaalitorista löytyy Motivan sivuilta: www.motiva.fi

Millainen on yrityksen
onnistunut jätehuolto?

- Yritys on selvillä syntyvistä jätteistään.

- Jätteeksi päätyy vain oikeasti jäte.
- Erilaisia jätteitä ei päästetä sekoittumaan.
- Jäte käsitellään asianmukaisesti.

- Pyritään ohjaamaan jäte mahdollisimman hyvin
materiaalihyödynnykseen.
- Seurataan aktiivisesti jätteiden käsittelyn kehittymistä, etsitään uusia
ratkaisuja.

- Etsitään mahdollisuuksia kierrättää jätettä omassa prosessissa.
- Ennakoidaan. Suunnitellaan. Seurataan.
- Otetaan jätehuolto yhdeksi osaksi toimintaa, josta koko organisaatio
on tietoinen. → ohjeistetaan

Mistä liikkeelle yrityksen jätehuollon
järjestämisessä?
◦ Suunnittelu aloitetaan aina yrityksen omasta toiminnasta ja sen tuntemuksesta.
→Kartoitetaan jätehuollon nykytila
- Mitä jätteitä syntyy ja kuinka paljon?
- Millaista jäte on laadultaan?
- Millaiset jätteen keräysvälineet tällä hetkellä käytössä ja millaisessa kunnossa ne ovat?
- Missä keräysvälineet säilytetään?
- Kuka hoitaa tyhjennyksen ja käsittelyn?
- Mitä jätteen käsittelystä tulleet laskut kertovat?
- Voidaanko jätteen määrään vaikuttaa?
- Työntekijöiden kokemukset ja näkemykset?

• Lajittelemalla merkittäviä kustannussäästöjä! Lajittelematon jäte on
kaikista kalleinta.
• Jätteiden lajittelu syntypaikalla edistää materiaalien kierrätystä.
• Sopivan kokoiset jäteastiat ja oikein ajoitetut tyhjennysvälit säästävät
kustannuksia.
• Hyvin suunnitellut keräyspaikat ja selkeät merkinnät ohjaavat toimintaa
ja parantavat lajittelutulosta ja tehostaa toimintaa.
• Toimiva jätehuolto vapauttaa resursseja yrityksen ydintoimintaan.

• Yhtenäiset jätepisteet, keräysvälineet ja merkinnät kohottavat
yleisilmettä ja viihtyvyyttä sekä lisää työturvallisuutta.
• Hyvin hoidettu kierrätys parantaa yrityksen imagoa.

Onkohan tässä kaikki
mahdollinen tehty onnistuneen
jätehuollon osalta?
Muoviputket, metalli, puu,
pahvi…. kaikki sekaisin.
Olisi ollut lajiteltavissa
syntypaikalla?

◦ Biohajoavat jätteet; biojäte ja lietteet

◦ Sähkölaitteet

◦ Erotuskaivolietteet

◦ Vaaralliset jätteet

◦ Lasi: pakkauslasi ja tasolasi

◦ Kipsi

◦ Kartonki/ pahvi

◦ Bitumi

◦ Paperi

◦ Saastuneet maa-ainekset

◦ Metalli; metallipakkaukset,
metalliromu, jalometallit

◦ Lasi- ja hiilikuitu

◦ Muovi; PVC, pakkausmuovi ja muut
muovit

◦ Asbesti

◦ Keramiikka
◦ Kiviainekset: alle 90mm, yli 90mm, tiilet

◦ Puu; kestopuu, puu ja puupakkaukset

◦ Eristevilla

Kiitokset.
Hyvää kevättä!
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044 4685 500
www.sammakkokangas.fi

