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ääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella
saadaan jätekatoksiin ensi vuoden alusta
astiat myös lasille, metallille ja kartongille.
HSY:n laajennettua erilliskeräysvelvoitetta koskevat määräykset tulevat voimaan siirtymäajan
jälkeen 1.1.2014.
Laajentunut lasi- ja metallipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee jatkossa kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä
muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy
lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Kartonkipakkausten lajitteluvelvollisuus laajenee
koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Muovipakkaukset eivät sisälly uusiin
määräyksiin.
Uudistusten taustalla ovat jätelain muutokset,
joilla halutaan parantaa jätteen hyötykäyttöastetta, sekä ensi vuonna alkava sekajätteen poltto.
”On hyödytöntä laittaa polttouuniin lasia
ja metallia, jotka voidaan hyötykäyttää”, sanoo käyttöpäällikkö Juha Talvio HSY:stä.
”Tällä saadaan pieni siivu hyötyyn kelpaavaa
jätettä uusiokäyttöön.”
Tuleeko ahdasta?

Uudistus ei vaadi suuria muutoksia keräyskalustoon, kertoo toinen käyttöpäällikkö,
Marjut Mäntynen HSY:ltä. Jätteet kerätään
jatkossakin kaksikammioautolla, joka kiertää
neljän tai kahdeksan viikon välein tyhjentämässä keräysastiat, kiinteistön koosta riippuen.
”Kerran kuussa tulee pieni lisähinta jäteastioiden tyhjentämisestä. Valitettavasti ei ole
onnistuttu tällä velvoitteella vähentämään
sekajätettä, mikä kompensoisi kustannuksia”,
kertoo Talvio.
Uudistus ei siis todennäköisesti tule vähentämään sekajäteastioiden määrää. Pienemmissä
kiinteistöissä joudutaankin miettimään, kuinka
lisäastiat sovitetaan jätehuoneisiin.
”Tiheämpään asutuilla alueilla keskustassa
voi tulla hankaluuksia uusien keräysastioiden
sovittamisessa jätekatoksiin”, miettii Mäntynen.
Talvio kertoo yhden ratkaisumahdollisuuden olevan lasi- ja metalliastioiden sijoittamisen katosten ulkopuolelle, ne kun eivät ole
pilaantuvaa ja haisevaa jätettä, jotka vaatisivat
varsinaisen jätehuoneen.
Myönteisiä
kokemuksia

HSY aloitti toukokuussa 2013 lasin ja metallin
erilliskeräyksen pilottialueella Hakunilassa,
Länsimäessä, Kontulassa ja Mellunmäessä.
Keräys on vapaaehtoinen ja se on suunnattu
vähintään 20 asunnon taloyhtiöille. Mukaan
ilmoittautui reilut 60 taloyhtiötä.
Kontulassa toimivan Heka-Kontula Oy:n
Isännöitsijä Matti Kainulaisen alueelta on
osallistuttu lasin ja metallin keräyskokeiluun
useammasta taloyhtiöstä. Kokemukset ovat
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Jätevaunussa on vielä tilaa uusille keräysastioille, entäpä taloyhtiön jätekatoksessa?

Hyviä kokemuksia
keräyskokeilusta
Pakkausjätteiden uudet kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet
tulevat voimaan vuoden 2014 alussa HSY:n alueella. Uusia lajittelukäytänteitä on kokeiltu positiivisin tuloksin.
myönteisiä. Kainulainen kertoo taloyhtiöiden
ottaneen uudistuksen vastaan hyvin ja talotoimikuntien olleen tyytyväisiä uudistukseen.
”Keräys on lähtenyt hyvin käyntiin. Asukkaat
ovat olleet tyytyväisiä ja astioille on tullut heti
käyttöä. Ihmiset ovat myös osanneet lajitella

oikein, ja astioissa on sitä mitä pitääkin”, kertoo
Kainulainen.
Hän kertoo myös, että alueella ei ole ollut
ongelmia uusien astioiden sovittamisessa jätekatoksiin. Kaksi uutta astiaa on mahtunut
katoksiin ongelmitta. l
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