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ESITYS KIERRÄTYSMATERIAALIEN KERUUN TEHOSTAMISEKSI KARSTUN
ALUEELLA, LOHJALLA

Karstu-Karkali seuran vuoden 2020 kyläsuunnitelman päivittämisen yhteydessä kyseltiin
kyläläisten toiveita alueen palveluiden kehittämiseksi. Jätehuollon puolella eniten kaivattiin
muovien keruupistettä Karstun entisen koulun pihalla sijaitsevaan hyötyjätteiden
keräyspisteeseen eli niin sanottuun Ekopisteeseen sekä kartongin-, lasin- ja pienmetallin
keruuastioita Karkalintien ja Karstuntien risteyksessä olevaan sekajätteen
keräyspisteeseen. Karkalintien keräyspisteessä on nykyisin vain paperinkeräysastioita.
Jätehuollon järjestäminen on kuntalaisten kannalta vaikeasti ymmärrettävä asia, koska
siihen liittyy monia eri toimijoita ja viranomaistahoja. Karstu-Karkali seuran johtokunta ja
seuran syykokous 2.9.2020 päättivät tehdä asiasta esityksen kaikille niille tahoille, jotka
kaikki ovat tavalla tai toisella toimivaltaisia tahoja kyseisen asian toteuttamiseksi eli
Suomen Pakkauskierrätys Rinki OY:lle, Rosk`n Rollille, Lohjan kaupungille sekä
Uudenmaan jätelautakunnalle.
Rinki Oy vastaa tuottajavastuun kannalta keräyksestä ja Lohjan kaupunki on antanut
jätehuollon järjestämisvastuun Rosk`n Rollille. Lohjan kaupunki itse voi vaikuttaa asiaan
ympäristönsuojelumääräysten ja vapaaehtoisen hyötyjätteiden keräyksen kautta, kun taas
Uudenmaan jätelautakunta vastaa jätehuoltomääräyksistä, joilla voidaan määrätä
hyötyjätteiden keräyspisteiden keruuastioiden käyttöönoton perusteet eli kenen ja missä
mitäkin pitää kerätä. Kysymyksessä on siis asianomaisten tahtotila tehdä asiassa
yhteistyötä ja palvella paremmin myös haja-asutusalueiden kotitalouksien hyötyjätteiden
keruuta lähellä jätteen tuottajia. Kaikkien yllä mainittujen tahojen on joustettava ja
yritettävä löytää kestävään jätehuollon kehitykseen tähtäävä keruujärjestelmä, joka
helpottaa kotitalouksien hyötyjätteen keruuta.
Suomessa on kuitenkin useita kuntia, joissa kunnat ja/tai kunnan jätehuoltoyhtiöt ovat
perustaneet omia vapaaehtoisia muovin keruupisteitä. Karstu-Karkali seura toivoo, että
Lohja perustaisi vaikkapa ensin vain koemielessä Karstulle muovijätteen keruupisteen.
Nykyisin lähin Rinki OY:n ylläpitämä keruupiste on Lohjan keskustassa yli 10 km:n päässä.
Paikka olisi ihanteellinen myös siksi, että se palvelisi useita tuhansia lähialueen
kotitalouksia aina Sammattiin ja Karjalohjalle asti, sillä Karjalohja-Sammatti-Lohja tie
kulkee Karstun Ekopisteen kautta.
Karkalintien risteyksen sekajätepisteessä on erilliskeräys vain paperille ja kaikki muu
hyötykäyttöön soveltuja jäte pitää kuljettaa joko Lohjan keskustaan noin 10 km päähän tai
Karstun Ekopisteeseen, josta myös tulee ylimääräinen kahden kilometrin mutka. Tämä
näkyy sekajätteen astioissa usein suurina pahvi- ja kartonkimäärinä, mikä ei ole jätelain

tavoitteiden mukaista. Lisäämällä eri hyötyjakeille omat astiat saadaan myös sekajätteen
määrä vähenemään ja astioiden tyhjennysväliä voidaan harventaa. Tästä taas hyötyvät
kaikki.
Taajamissa on voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan seuraavat hyötyjätteiden
erilliskeräysvelvoitteet:
-

kartonki, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa
lasi, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa
metalli, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa
muovi, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa.

Velvoite ei kuitenkaan koske haja-asutusalueita. Tämä on ymmärrettävää, jos asiaa
katsotaan yhden tai vain muutaman yhteiskäyttöisen jäteastian kiinteistöjen osalta, mutta
ei ole ymmärrettävissä, kun asiaa katsotaan sekajätepisteen osalta, jota käyttävät usein
monet sadat taloudet. Esimerkiksi Karkalintien varrella on yli 50 ympärivuotista
asuinkiinteistöä ja yli 300 vapaa-ajankiinteistöä, jotka lähes kaikki käyttävät Karkalintien
risteyksen sekajätepistettä. Tasapuolisuuden vuoksi Karkalintien sekajätteen
keräyspaikkaan tulee asentaa myös kaikkien hyötyjätteiden erilliskeräysastiat.
Uudenmaan jätehuoltomääräysten uusi luonnos on parhaillaan kuulutettavana ja asiasta
voi antaa mielipiteen. Karstu-Karkali seura esittää, että alueen sekajätepisteisiin tulee
lisätä keruuastiat kaikille eri hyötyjätejakeille.
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