Toimitusjohtajan
katsaus 2021
Vuosi 2022 on jo pitkällä, mutta on tarpeen muistutella mieliin,
mitä kaikkea tapahtui vuonna 2021.
Jätelakia uudistettiin monelta osin
Kuluneena vuonna jätelakia uudistettiin monin
tavoin. Pakkausjätteiden (mukaan lukien muovipakkausten) ja biojätteiden lajitteluvelvollisuutta
laajennettiin koskemaan kaikkia vähintään viiden
huoneiston kiinteistöjä. Ja parin vuoden päästä biojätteen lajitteluvelvollisuus tulee koskemaan kaikkia
kiinteistöjä vähintään 10 000 asukkaan taajamissa.
Myös tekstiilien keräyksen järjestäminen tulee
pakolliseksi vuoden 2023 alusta. Edelleen hyötyjätteiden keräys ja kuljetus tulevat kuntien vastuulle,
jolloin kunnat tai Mustankorkean kaltaiset kuntayh-

tiöt hoitavat jatkossa kilpailutuksen kautta näiden
jätteiden keräyksen ja käsittelyyn viemisen.
Nämä muutokset aiheuttavat monessa kuntayhtiössä runsaasti lisätyötä lähivuosina. Mustankorkealla
on siinä mielessä hyvä tilanne, että koko toimialueella on jo kunnan järjestämä jätteenkuljetus,
jota Mustankorkea hallinnoi. Edelleen jätehuoltomääräykset täyttävät jo nykyisellään jätelain uudet
lajittelu- ja erilliskeräysmääräykset, joten siinä
suhteessa Mustankorkean alueella ei ole tulossa juurikaan muutoksia. Ainoastaan tekstiilijätteen keräys
meidän tulee vielä järjestää. Asukkaat saavat siis olla
levollisin mielin, sillä suuria muutoksia ei ole tulossa
lähiaikoina.

Toivakka mukaan kuljetuksiin
Viime vuoden huhtikuussa aloitettiin Toivakassa
kunnan järjestämä jätteiden keräys asuinkiinteistöiltä. Mustankorkea oli jo kilpailuttanut kuljetukset
vuodenvaihteessa 2018–2019, mutta valituksista johtuen kuljetukset päästiin aloittamaan puoli vuotta
myöhässä.
Laukaan aloituksesta viisastuneena pohjatyöt kiinteistöjen jäteastioiden ja jätehuoltopalveluiden osalta tehtiin Toivakassa erittäin hyvin, ja suuremmilta
ongelmilta vältyttiin. Aloitus sujui hyvin ja uuteen
rytmiin päästiin nopeasti. Nyt kaikki toimialueen
kunnat ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen
piirissä, mikä helpottaa kiinteistöjen jätehuollon
järjestämistä olennaisesti.

Laukaa sai oman pienjäteaseman
Laukaaseen rakennettiin alkuvuodesta 2021 uusi
pienjäteasema, joka avattiin 1.3. Kesäkuussa otettiin
käyttöön myös kenttä risujen ja puutarhajätteiden vastaanotolle. Nyt laukaalaiset saavat omassa
kunnassaan lähes samat palvelut, kuin mitä Mustankorkean jätekeskus tarjoaa. Pikkuhiljaa kävijämäärät
ovat kasvaneet ja laukaalaiset ovat ottaneet aseman
omakseen.
Pohdinnassa on, tarvitaanko myös muihin kuntiin
vastaavia jätteiden vastaanottopisteitä. Tai ovatko ne
mahdollisesti ns. kylmäasemia, joissa ei ole henkilökuntaa paikan päällä, vaan asiakaspalvelu tapahtuu
etänä valvomosta. Aika näyttää.

Muovinkeräys laajeni kiinteistöille
Viime vuonna aloitettiin myös muovipakkausten
kiinteistökohtainen keräys kaikilta vähintään viiden
huoneiston kiinteistöiltä. Keräys aloitettiin kahdessa vaiheessa – vuodenvaihteessa vapaaehtoisesti
mukaan liittyneiltä ja heinäkuussa lopuilta kiinteistöiltä. Kaikkiaan keräyksen piiriin tuli noin 3 000
kiinteistöä.
Kerätyn muovin määrä lisääntyi kuitenkin vain noin
40 prosenttia. Usea asukas, joka aiemmin oli vienyt
muovit RINKI-pisteeseen, vei ne nyt oman kotita-

lonsa keräysastiaan. Vielä on muovin lajittelussa
parantamisen varaa, sillä pakkausmuovia on viimevuotisen tutkimuksen mukaan sekajätteen joukossa
vielä lähes 20 prosenttia.

Biokaasun myynti jatkoi kasvuaan
Biojätteistä tuotetun liikennebiokaasun myynti kasvoi taas ennätyslukemiin. Vuoden 2021 aikana myytiin noin 715 000 kiloa biokaasua, mikä oli lähes 30
prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden lopulla
alettiin olla siinä tilanteessa, ettei kaasun tuotanto
enää riittänyt vastaamaan kysyntään.
Vuoden 2022 puolellakin kaasusta on ollut pulaa,
vaikka olemme pystyneet tuottamaan yli kymmenen
prosenttia enemmän kaasua kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Tästä syystä olemme joutuneet
pitämään Seppälän tankkausasemaa suljettuna
pitkiä aikoja. Tämä ei tietystikään ole ideaalitilanne,
mutta lisäjätteen saaminen kaasun tuotantoa varten
on haastavaa. Teemme kuitenkin töitä sen eteen
koko ajan, että voisimme lisätä kaasuntuotantoa
kysyntää vastaavaksi.

Vaakajärjestelmä uusiksi
jätekeskuksessa
Jätekeskuksen vaakajärjestelmä on jo yli 20 vuotta
vanha, eikä täytä nykyajan vaatimuksia. Siksi järjestelmän uusimista alettiin valmistella kuluneena
vuonna ja järjestelmän kilpailutus toteutettiin loppuvuodesta 2021.
Uutta järjestelmää asennetaan ja testataan parhaillaan, ja käyttöön se otetaan syyskuun 2022 alussa.
Uusi järjestelmä mahdollistaa mm. tunnistautumisen rekisterinumerolla, sähköiset siirtoasiakirjat,
varastokirjanpidon sekä tulevaisuudessa pienasiakkaiden mobiilimaksamisen ynnä muut nykyaikaiset
toiminnot, jotka vanhasta järjestelmästä puuttuivat.
Toivon mukaan uusi järjestelmä parantaa palvelua
ja jouhevoittaa niin yksityisten asiakkaiden kuin yritystenkin asiointia jätekeskuksessa. Odotukset ovat
ainakin korkealla.

Jätepoliittinen ohjelma valmistui
Viime vuoden puolella valmisteltiin Mustankorkean,
jätehuoltoviranomaisen ja omistajakuntien yhteistyönä Mustankorkean toimialueen ensimmäinen
yhteinen jätepoliittinen ohjelma: Kohti jätteetöntä Jyvässeutua 2030. Ohjelman pääteemoja ovat
jätteen synnyn vähentäminen, kierrätysasteen
nostaminen, asukaslähtöiset palvelut sekä voimaa ja
tuloksia yhteistyöllä.
Ohjelman pohjalta laaditaan vuonna 2022 jätehuollon palvelutason tavoiteohjelma tälle valtuustokaudelle. Sitä sitten toteutetaan tulevina vuosina
yhteistyössä viranomaisen ja kuntien kanssa.

Kiitokset jälleen kerran
Tahti on ollut kova ja muutos jatkuvaa. Yhtiön
henkilöstö on pysynyt mukana muutoksessa kiitettävästi ja saanut uskomattoman paljon aikaan tässä
haastavassa tilanteessa. Kaikille iso kiitos näistä
ponnisteluista jätehuollon kokonaisvaltaisessa
kehittämisessä ja pientenkin yksityiskohtien hiomi-

sessa paremmiksi jätteiden kuljetuksen, käsittelyn,
asiakaspalvelun, tiedottamisen, laskuttamisen ja
muidenkin toimintojen osalta. Hyvä palvelu on huomattu myös asiakkaiden puolelta, sillä kyselytutkimuksissa olemme saaneet erittäin hyvää palautetta
toiminnastamme.
Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille, viranomaisille, omistajakunnille ja kaikille muille, joiden
kanssa on ollut hyvä tehdä yhteistyötä. Jatkakaamme samaan malliin myös tulevina vuosina!

Hyvää kesää kaikille!
Esko Martikainen
toimitusjohtaja

