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TIEDOTE 14.3.2018
Perusmaksukertymä 2017
Perusmaksukertymillä tulee kattaa jätehuollon viranomaistoiminnan kulut sekä jäteyhtiön
palvelutehtävien hoidosta seuraavat toiminnot:







aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta
vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen
jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset
hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta
osa asiakaspalvelun kustannuksista
osa laskutuksen kuluista
jäteneuvonnan kulut sen kaikissa muodoissa

Perusmaksukertymä vuonna 2017 oli yhteensä 546 328 € (sis. viemäriverkoston ulkopuolisilta
kiinteistöiltä perittävän lieteperusmaksun). Jätelautakunnan kulujen osuus oli 60 462 €.
Äänekosken alueen palvelutehtävät siirtyivät yhtiön hoidettaviksi 1.7.2017 alkaen, mistä syystä
puolet Äänekosken alueen perusmaksukertymästä on tuloutettu kaupungille.
Asiakaspalvelun ja toimipisteiden osalta kävijämäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla
Uuraisten asemaa lukuun ottamatta, jossa kävijämäärät ovat olleet kasvussa.
Jäteasemakustannuksien muutokseen vaikuttaa Äänekosken toimipisteet. Yhtiö ylläpitää
Sumiaisten ja Konginkankaan asemia sekä ostaa Äänekosken jäteasemapalvelua tällä hetkellä
Lassila & Tikanoja Oyj:ltä. Sammakkokangas Oy:n tavoitteena on korvata ostopalvelu omalla
jäteasemalla. Toimipisteisiin on jo tehty hankintoja lajittelukalustoon ja sitä tullaan jatkossakin
tekemään. Toisaalta toimipisteiden muissa kuluissa näkyy kuljetuskulut, jotka ovat kasvaneet
edellisvuosista.
Aluekeräyspisteiden osalta palvelutason määrittelyn yhteydessä yhtiö esitti suunnitelman
järjestelmän kehittämiseksi. Tarkoituksena on vähentää pisteiden määrää, mutta samalla
saneerata viiden vuoden aikana koko jäljelle jäävä järjestelmä. Vuonna 2017 muutettiin yksi
keräyspiste syväkeräyssäiliöpisteeksi sekä tehtiin korjauksia olemassa oleviin pisteisiin. Yhtiöllä oli
vuoden 2017 lopussa etukäteen hankittuja syväkeräyssäiliöitä kahden keräyspisteen
saneeraukseen.
Jäteneuvonnan osalta yhtiö jakoi joka kotitalouteen ja mökkiläisille jäteoppaan (pl Äänekoski).
Lisäksi kotitalouksiin jaettiin syksyllä asiakaslehti SammakkoNews. Yhtiö on pitänyt
jäteneuvontatilaisuuksia, vieraillut kouluilla sekä vastaanottanut vierailijaryhmiä. Jätteiden yö
tapahtuma pidettiin jätekeskuksessa kesäkuun alussa. Tilaisuus toimi avoimien ovien päivänä.
Lisäksi tiedottamista, viestintää ja neuvontaa tehdään kotisivujen ja sosiaalisen median kautta.
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Yhtiöön palkattiin syksyllä 2017 kierrätys- ja palveluneuvoja, koska neuvonnan ja viestinnän tarve
kasvaa koko ajan ja toisaalta asiakaspalveluun tarvittiin lisäresursseja.
Sähköinen asiointipalvelu on rakennettu vuoden 2017 aikana. Käyttöönotto tapahtui vuoden 2018
alussa. Tällä mahdollistetaan asiakkaille jätehuoltoon liittyvien asioiden hoitaminen 24/7.
Sammakkokangas Oy on ollut mukana isossa EU -rahoitteisessa kiertotaloushankkeessa.
Jätehuoltoa ja kiertotaloutta edistetään Suomessa lähes 19 miljoonan euron Circwaste –
hankkeessa. Yksi Circwaste –hankkeen osahankkeista on nimeltään "Alueellisten jätevirtojen
hyödyntäminen Keski-Suomessa". Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy,
Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy. Osahanketta hallinnoi Keski-Suomen liitto. Hankkeessa mm.
edistetään jätteiden syntypistelajittelua, biohajoavien jätteiden biokaasulaitoskäsittelyä ja
biokaasun liikennekäyttöä. Yhtenä ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä tehtiin vuonna
2017 sekajätteen koostumustutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka paljon keskisuomalaisten
asukkaiden sekajätteessä olisi hyödynnettäviä jakeita. Konkreettinen lajittelutyö toteutettiin
Sammakkokankaan jätekeskuksessa.
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