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Pääkirjoitus

Jätehuolto 
muutoksessa
Me Ylä-Savon Jätehuollossa haluamme Yhteinen juttu -leh-
temme välityksellä kertoa Teille jätehuollon kuulumisista ja 
muutoksista sekä auttaa kodin jätteiden lajittelussa. Yhteinen 
juttu tuotetaan Jätekukon, Metsäsairilan ja Puhaksen kanssa 
yhteistyössä. Lehti jaetaan jokaiseen kotiin jätehuoltoyhtiöi-
den toiminta-alueilla. Yhteinen juttu löytyy myös faceboo-
kista.

Jätehuolto on ollut muutoksen kourissa viime vuosina koko 
Suomessa. Vuonna 2013 yhdyskuntajätteistä kierrätettiin 
materiaalina 33 % ja energiana hyödynnettiin 42 %. Koko-
naishyödyntämisaste oli jo 75 %. Kaatopaikoille sijoitetun 
jätteen määrä on pienentynyt voimakkaasti, ja Suomessa 
ollaan siirtymässä kiertotalouteen, jossa kierrätyskelpoiset 
materiaalit ohjataan uudelleen käyttöön. Kaatopaikat ovat 
jäämässä historiaan, kuten on jo lähellä Ruotsissa, Tanskassa 
ja Saksassa.

Vuoden 2016 alussa tuleva kaatopaikkakielto on pistänyt vipi-
nää jätteen energiahyödyntämiselle. Kielto koskee maatuvaa 
tai muuta jätettä, jonka eloperäinen hiilipitoisuus on yli 10 %, 
kuten esimerkiksi on muovijätteissä. Polttolaitoksia on synty-
nyt eri puolille Suomea tuottamaan sekajätteestä kaukoläm-
pöä ja sähköä. Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralla on 
rakenteilla ja aloittaa toimintansa puolentoista vuoden pääs-
tä. Ekovoimalaitoksen omistavat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt 
sekä Varkauden Aluelämpö.

Pakkausjätteiden tuottajat järjestävät pakkausjätteiden ke-
räyksen ja hyödyntämisen vuoden 2016 alusta. Keräysver-
kostoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Keräyspisteiden 
paikat ja pakkausjätteiden lajitteluohjeet tarkentuvat kuluvan 
vuoden aikana.

Paras tapa hoitaa jätehuolto on ehkäistä jätteen syntymistä. 
Jätteen määrän vähentämiseen voi jokainen vaikuttaa omilla 
valinnoillaan ja kulutustavoillaan. Jätettä valitettavasti syntyy 
aina jonkin verran. Jätelain mukaan syntyvä jäte on ensisi-
jaisesti hyödynnettävä raaka-aineena.  Ekovoimalaitoksessa 
poltettavassa jätteessä ei saa enää olla biojätettä tai muuta 
materiaalina hyötykäyttökelpoista jätettä, joten oikea lajittelu 
on yhä tärkeämpää. Jätehuollon onnistumiseen jokainen vai-
kuttaa lajittelemalla kotona jätteet huolellisesti!

Risto Kauhanen
toimitusjohtaja
Ylä-Savon Jätehuolto Oy
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Pihat kuntoon ennen 
äitienpäivää ja kesää
– kampanjalauantait
Ylä-Savon jätekeskus (Peltomäki) on toukokuussa 
poikkeuksellisesti avoinna lauantaisin 
9.5.klo 10.00 - 15.00 ja 23.5.klo 10.00 - 15.00.

Puhtaat risu- ja haravointijätekuormat 
otetaan vastaan veloituksetta. 

HUOM! Lajittele risut ja haravointijäte erikseen, 
koska niille on erilliset vastaanottopaikat!
Sekalaisesta jätteestä peritään maksu kuorman 
painon mukaan.

Muuna aikana Ylä-Savon jätekeskus on avoinna 
normaalisti ma-pe klo 7.30 - 17.30

LISÄTIETOJA:       
Ylä-Savon jätekeskus, puh. 017 - 743 379
Neuvoja, puh. 040 - 527 3014
Toimitusjohtaja, puh. 040 - 526 3014 
www.ylasavonjatehuolto.fi

Valokuvakisa 
kalenteriin 2016: 
Minun maisemani
Lähetä meille kuva sinun maisemastasi. Kuvauspaikan tulee 
sijaita Itä-Suomessa. Parhaat eri vuodenaikoina otetut kuvat 
valitaan seuraavaan vuosikalenteriimme 2016, ja kalenterissa 
julkaistuista kuvista palkitaan 70 € lahjakortilla Lippupalve-
luun.

Kuvien on oltava vaakakuvia (enintään 3 kpl), ja niiden on 
oltava digikuvina jpg-muodossa. Varmista, että kuvat ovat 
kooltaan riittävän suuria (yli 4 Mt) hyvällä resoluutiolla, jotta 
ne soveltuvat painettaviksi.

Lähetä kuvasi 31.8.2015 mennessä sähköpostiin: 
yhteinenjuttu@yjkuvat.fi tai lataa ne Facebookiin 
Yhteinen juttu -sivun Valokuvakisaan 2016. 

Facebookissa voi äänestää parasta kuvaa, ja eniten ääniä saa-
nut kuva palkitaan 70 € lahjakortilla Lippupalveluun. Myös 
sähköpostilla tulleet kuvat osallistuvat Facebookissa äänes-
tykseen.

Lähetettyjä kuvia voidaan käyttää myös muussa Itä-Suomen 
jäteneuvonnan yhteistyön tiedottamisessa, kuten asiakas-
lehdissä ja nettisivuilla. Kuvakisan järjestäjä pidättää oikeu-
den kuvien käyttöön, eikä julkaistuista kuvista makseta palk-
kiota. Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyössä ovat mukana 
Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy, Puhas Oy ja Ylä-Savon Jäte-
huolto Oy.

Ylä-Savon jäte-
huoltolautakunnan 
nettisivut avattu
 
Jätehuoltolautakunnan nettisivuilta löydät tietoa 
jätehuollon viranomaispalveluista toimialueella. Sivuilla 
on tietoa myös jätehuoltoa koskevista säännöksistä 
ja jätehuoltolautakunnassa asioinnista. Asiointia 
helpottamaan sivuilta saa ladattua jatkossa lomakkeen 
mm. kimppa-astian perustamiseen. Sivuilta löytyvät 
kaikki ajankohtaiset jätehuollon asiat, joihin voit vaikuttaa 
jättämällä mielipiteen annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Sivuihin pääset tutustumaan osoitteessa 
www.jatehuoltolautakunta.fi. Otamme mielellämme 
vastaan palautetta sivustosta, jotta voimme kehittää 
sivuja edelleen. Palautetta voit antaa osoitteeseen: 
jatelautakunta@iisalmi.fi

Yhteinen juttu 
Facebookissa
Tervetuloa Itä-Suomen jäteneuvonnan 
yhteistyön Facebook-sivustolle! 

Päivitämme sivustolle ajankohtaista ja hyödyllistä 
asiaa jätehuollosta, jätteiden lajittelusta ja 
kierrätyksestä. Pysy ajan hermolla jäteasioista ja 
käy tykkäämässä: facebook.com/yhteinenjuttu. 
Saat kaikki päivitykset omaan uutisvirtaasi! 
Mukana Yhteisessä jutussa ovat Jätekukko Oy, 
Puhas Oy, Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

 TYKKÄ Ä 
MEIS TÄMEISTÄ
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Kotitalouksien 
vaarallisten jätteiden 
keräykset 2015

Vaarallisten jätteiden 
taajamakeräys 
2015
Taajamakeräyksissä vaaralliset jätteet 
otetaan vastaan keräysautoon, joka on 
keräyspaikoilla seuraavasti:

SONKAJÄRVI: 
Keskiviikko 1.4.2015 klo 12.00-18.00, 
K-Market Marjapaikan piha 
(Rutakontie 34, Sonkajärvi)
KIURUVESI: 
Perjantai 17.4.2015 klo 9.00-17.00, 
Rautia, K-Maatalous Kiuruvesi 
(Topintie 1, Kiuruvesi)
KEITELE: 
Keskiviikko 22.4.2015 klo 9.00-12.00, 
Maatalous-Rauta Raatikainen Oy 
(Asematie 1, Keitele)
PIELAVESI: 
Keskiviikko 22.4.2015 klo 13.00-18.00, 
Linja-autoaseman piha 
(Puistotie 34, Pielavesi)
VARPAISJÄRVI: 
Keskiviikko 13.5.2015 klo 9.00-12.00 
Kauppahuone Nissisen piha 
(Lapinlahdentie 4, Varpaisjärvi)
LAPINLAHTI: 
Keskiviikko 13.5.2015 klo 13.00-17.00, 
S-Market Lapinlahden piha 
(Asematie 1, Lapinlahti)
IISALMI: 
Torstai 21.5.2015 klo 9.00-18.00, 
K-Citymarketin piha 
(Eteläntie 4, Iisalmi)

Vaarallisten jätteiden 
haja-asutuskeräys 
2015
Haja-asutusalueiden keräyksessä 
keräysauto kiertää ja pysähtyy puoli 
tuntia / tunnin ennalta ilmoitetuissa 
keräyspaikoissa. Keräysaikataulu ja 
-paikat ilmoitetaan paikallislehdissä, 
-radiossa ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
nettisivuilla. 

KEITELE ti 1.9.2015
KIURUVESI ti-ke 8.9.-9.9.2015
VIEREMÄ ke 16.9.2015
IISALMI ke-to 23.9.- 24.9.2015
PIELAVESI ma-ti 28.9.-29.9.2015
LAPINLAHTI ti-ke 6.10.-7.10.2015
SONKAJÄRVI Ke 14.10.2015

Ylä-Savon Jätehuolto Oy järjestää yhteistyössä Ekokem Oy 
Ab:n ja paikallisten toimijoiden kanssa vaarallisten jätteiden 
keräystempauksia Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskuntien 
taajama- ja haja-asutus-alueilla vuoden 2015 aikana alla 
olevien tietojen mukaisesti. Keräykset ovat maksuttomia 
ja tarkoitettu kotitalouksille.

Lisätietoja keräyksistä 
löydät osoitteesta
www.ylasavonjatehuolto.fi. 
Keräyksistä ilmoitetaan 
myös paikallislehdissä 
ja -radiossa.
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Ylä-Savon Jätehuolto aloitti 
sekajätteen kuljettamisen 
Oulun jätteenpolttolaitokseen 
2012. Syynä tuohon oli 
tiedossa olevat tiukkenevat 
kaatopaikkamääräykset, jotka 
kieltävät kaatopaikkasijoituksen 
vuoden 2016 alusta. 
Halusimme olla kehityksen 
kärjessä ja vähentää 
kaatopaikkakuormitusta jo 
paljon ennen tuota virallista 
kieltopäivää.

Viime vuonna kotitalouksien sekajät-
teestä ohjautuikin polttoon jo lähes 90 
%. Ne jätteet, mitkä vielä penkkaan otet-
tiin, olivat lähinnä yksityisten asiakkaiden 
pienkuormia ja polttolaitoksen lyhyiden 

Sekajätteen hyötykäytön 
suuret harppaukset 
Ylä-Savossa

seisokkien aikana tulleita jäteautokuor-
mia. Tilanne on siis Ylä-Savossa varsin 
hyvä jätteen hyötykäytön osalta, kun 
energiahyötykäytön lisäksi myös ekopis-
teisiin on ohjautunut vuosi vuodelta yhä 
enemmän sinne kuuluvaa hyötyjätettä. 
Eikä pidä unohtaa myöskään kasvavaa 
erilliskerättyä biojätemäärää, jota otet-
tiin Peltomäen jätekeskuksessa vastaan 
lähes 20 % enemmän kuin pari vuotta 
aikaisemmin.

Seuraavaksi odotamme Leppävirran 
Riikinnevalle valmistuvan jätteenpoltto-
laitoksen valmistumista. Jos aikataulu 
pitää (ja miksi ei pitäisi), alkaa yläsavo-
laisten jätteet mennä sinne viimeistään 
vuoden 2016 loppupuolella. Riikinneval-
le tuleva laitos käyttää jätteenpoltossa 
uutta tekniikkaa, jota ei muissa Suomen 
jätteenpolttolaitoksissa ole. Tuossa-
kin kuljemme kehityksen kärjessä, sillä 

Viime vuonna 
kotitalouksien 
sekajätteestä 

ohjautui
polttoon jo lähes 

90 %
olemmehan osakkaita jätteenpolttolai-
tosta rakentavassa Riikinvoima Oy:ssä. 
Uuden ja edistyneen teknologian ansios-
ta laitoksen hyötysuhde on parempi kuin 
perinteisten arinatekniikkaa käyttävien 
ja jätteenpolton päästöt saadaan entis-
tä pienemmiksi.

Elämme jätehuollossa siis suurten mul-
listusten aikaa, kun vanhasta kaatopaik-
kavetoisesta jätehuollosta siirrytään 
aitoon hyötykäyttöön. Vaikka muutos 
on suuri, on kotitalouksille muutos ha-
luttu tehdä mahdollisimman helpoksi 
ja jatkossakin jätteet haetaan kotiportin 
tuntumasta. Ihan kuin on tähänkin asti 
tehty.  Jätehuolto onkin siis viimeisiä to-
dellisia lähipalveluita, joita kotitalouksille 
vielä tarjotaan.
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Parasta on syödä ruoka pois! Tutkimus-
ten* mukaan jokainen suomalainen 
heittää kotona ruokajätettä roskiin tai 
biojätteeseen keskimäärin vuodessa 
23 - 24 kiloa, joka on rahassa noin 125 €. 
Tutkimuksissa ilmeni, että noin 40 % 
poisheitetystä biojätteestä oli vielä syö-
mäkelpoista. Poisheitetyn ruuan aiheut-
tamat ympäristövaikutukset vastaavat 
Suomessa 100 000 keskivertoauton 
hiilidioksidipäästöjä.

Biojäte on pahasta 
sekajätteen joukossa 

Jos biojätettä ei erilliskerätä tai kompos-
toida, päätyvät ruoantähteet kiinteistöllä 
sekajätteen joukkoon. Maatuva ruoka-
jäte aiheuttaa kaatopaikoilla haitallisia 
kasvihuonekaasupäästöjä lämmittäen 

Tähteet herkuiksi 
ja hyödyksi

ilmastoamme. Poltettavan sekajätteen 
joukossa kostea biojäte huonontaa 
palamisprosessia, lisää päästöjä sekä 
pienentää energian saantoa. Lisäksi 
biojätteen ravinteet menevät poltetta-
essa hukkaan.  Ekovoimala aloittaa toi-
mintansa puolentoista vuoden päästä, ja 
siihen mennessä biojäte on saatava pois 
poltettavasta sekajätteestä.

Vinkki-Viivi opastaa 
yhteinenjuttu.fi-nettisivulla 

Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyön 
piirroshahmo Vinkki-Viivi neuvoo bio-
jätteiden synnyn ehkäisyssä ja lajittelus-
sa yhteinenjuttu.fi -kampanjasivustolla. 
Vinkki-Viivi ei pidä ruuan tuhlauksesta, 
vaan tekee herkkuja ruuan tähteistä. 
Hän on innostunut muidenkin jätteiden 

lajittelusta ja kierrätyksestä. Yhteinen-
juttu.fi -sivustolta löytyy reseptejä ruuan 
tähteistä, ja siellä voi testata, millainen 
jätteen vähentäjä on. Sivustolle voi jättää 
myös oman vinkin jätteiden vähentämi-
sestä. 

Ehkäise ruokahävikki jo 
kaupassa

Vinkki-Viivi neuvoo ehkäisemään bio-
jätteiden syntymistä jo kaupassa. In-
ventaario kotona, kauppalista sekä kyl-
läinen vatsa vähentävät turhia ostoja ja 
säästävät ruokakuluissa.  Oikea säilytys 
ja käyttö ajoissa ennen pilaantumista 
pienentävät ruokahävikkiä. Pois heitet-
tävä ruoka voi myös olla vielä syömäkel-
poista, ja sitä voi jalostaa herkuiksi. Oma 
nenä ja silmät kyllä sanovat, jos ruokaan 
ei uskalla enää koskea. 

Kompostoi tai liity 
biojätteen keräykseen

Poisheitettävä ruoka kannattaa kom-
postoida omalla kiinteistöllä mullaksi, 
ja Vinkki-Viiviltä löytyy siihenkin ohjeet. 
Taajamissa omakotitalouksilla on mah-
dollisuus liittyä biojätteen keräykseen, 
jolloin biojäte viedään laitosmaiseen 
kompostointiin tai mädätykseen biokaa-
sulaitokseen. Kummastakin käsittelystä 
syntyy lannoitetta ja maanparannusai-
netta. Lisäksi mädätyksen biokaasulla 
voidaan tehdä kaukolämpöä, sähköä ja 
liikennepolttoainetta. 

Omakotitalot voivat tehdä lähitalojen 
kanssa yhteistyötä kompostoimalla 
biojätteet yhdessä. Jos kompostointi 
yhdessä ei ole mahdollista, biojätteen 
kimppakeräys onnistuu taajamissa se-
kajätekimppojen tapaan, jolloin kuluja 
voidaan jakaa. Taloyhtiöt kuuluvat pää-
asiassa biojätteen keräyksen piiriin.   

*MTT Foodspill – Ruokahävikin määrä ja 
vähentämiskeinot elintarvikeketjussa, 2012
  
HSY – Rikka rokassa, 2009

Jokainen suomalainen heittää kotona ruokajätettä roskiin tai 
biojätteeseen keskimäärin vuodessa 23 - 24 kiloa, joka on 
rahassa noin 125 €. Tutkimuksissa ilmeni, että noin 40 % 
poisheitetystä biojätteestä oli vielä syömäkelpoista.

40% 
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SANOMALEHDESTÄ
BIOJÄTEPUSSI

2. 
Taita aukeama kolmeen 
osaan siten, että taitteet 
menevät päällekkäin.

3. 
Sujauta päällimmäinen 
taite alemman sisään. Pyöräytä 
lehti siten, että taiteltu alareuna 
osoittaa ylöspäin. Käännä lehti 
lopuksi nurin päin alustaa vasten.

4. 
Taita lehti noin 
puolivälistä.

5. 
Työnnä taite ylälaidan 
vahviketaitoksen alle.

KATSO VIDEO SANOMALEHDEN 
TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI
Lue koodi puhelimellasi

1. 
Levitä kaksi päällekkäistä sanomalehden 
aukeamaa. Taita leveyssuunnassa noin 10 cm:n 
taite. Käännä lehti sitten nurin päin 
alustaa vasten.

6. 
Avaa pussi ylälaidasta ja 
muotoile. Kapeamman pussin 
saat taittelemalla lehden 
pystysuunnassa.

goo.gl/rPlic

Puhas Oy   
www.puhas.fi

Jätekukko Oy  
www.jatekukko.fi

Metsäsairila Oy    
www.metsasairila.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy    
www.ylasavonjatehuolto.fi

Biojätteen lajittelusta ja kompostoinnista 
saat lisätietoja jäteyhtiösi nettisivulta

Biojätteen lajittelusta ja kompostoinnista 
saat lisätietoja nettisivuilta www.puhas.fi.

Hanna Suhonen
kirjoittaja on joensuulainen 
ruokabloggaaja Cebicin keittiössä 
–ruokablogista, josta löytyy 
lisää hävikkiherkkujen reseptejä 
tunnuksella ’Hävikistä herkuksi’
http://cebicinkeittio.blogspot.fi

Hävikistä herkuksi 
munakas
 

Kaikkein loistavin hävikkiherkku on munakas. 
Täytteeksi käyvät kaikki juustot, leikkeleet, 
makkarat ja nakit, paistinjämät, kasvikset ja 
myös spagetit. Munakasmassaan voi laittaa 
maitotuotteita saatavuuden mukaisesti.

1 ANNOS

Munakasmassa
• 2 kananmunaa
• 2 kuorenpuolikasta kermaa/maitoa/jogurttia/vettä
• ripaus suolaa myllystä
• ripaus mustapippuria myllystä
• nokare voita paistamiseen

Täyte
• juustoa raasteena tai pilkottuna
• muutama siivu leikkelettä/metwurstia hienonnettuna
• hienonnettua paprikaa/muita kasviksia
• yrttisilppua
• mustapippuria

Pilko ja hienonna täyteainekset. Riko kananmunat pieneen 
kulhoon ja vispaa rakenne rikki. Mittaa kuorenpuolikkaalla 
nestettä kananmunien joukkoon, yksi kuorenpuolikas nes-
tettä yhtä kananmunaa kohden. Mausta seos suolalla ja pip-
purilla. 

Kuumenna paistinpannu ja sulata nokare voita. Kaada mu-
nakasmassa pannulle ja siirtele hyytynyttä massaa reunoilta 
keskustaan, anna hyytymättömän massan valua pannun 
reunoille. Kun massa alkaa hyytyä tasaisesti, lisää munak-
kaan päälle mieluisat täytteet ja anna täytteiden lämmetä 
sekä munakkaan hyytyä. Jätä munakas hieman kosteaksi, 
näin lopputulos on mehevä ja maukas. 

Kippaa munakas lautaselle, taita pannunreunan avulla osa 
munakkaasta kaksinkerroin ja viimeistele annos yrteillä sekä 
mustapippurilla. Tarjoile välittömästi.



BIOJÄTE
Kompostoi tai laita biojätteen 
keräysastiaan. Valuta nesteet. 
Pakkaa biojäte ennen laittamista 
keräysastiaan. Älä käytä muovia.

¡ Ruuantähteet
¡ Hedelmien ja vihannesten 
 kuoret
¡ Kahvinporot, teepussit
¡ Talouspaperit
¡ Kukkamulta, kasvit

Syövyttävä RäjähdeHapettava Terveyshaitta

Välitön 
myrkyllisyys

Syttyvä Ympäristövaarat Paineenalaiset 
kaasut

Krooninen 
terveyshaitta

KODIN
LAJITTELUOPAS

PAPERI
Vie paperi keräykseen irrallaan. 
Niittejä tai klemmareita ei 
tarvitse poistaa.

¡ Sanoma- ja aikakauslehdet
¡ Mainokset
¡ Kirjekuoret
¡ Kopiopaperit
¡ Puhelinluettelot ja
 pehmeäkantiset kirjat

KARTONKI
Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

¡ Maito- ja mehutölkit
¡ Keksipaketit, jauhopussit,
 pizzalaatikot
¡ Juomapakkausten kääreet
¡ Pahvilaatikot

TUNNISTA VAARAN MERKIT
Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyse on vaarallisesta jätteestä. Aina merkkiä
ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan. Ole valppaana!

Jäteyhtiösi on järjestänyt jokaiseen
osakaskuntaan kotitalouksille vaarallisten
jätteiden vastaanottopaikat. Vaaralliset
jätteet sisältävät aineita, jotka jo
pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai
vaarallisia ihmiselle ja ympäristölle.

Jätteiden hyödyntämisen ja turvallisen
loppusijoituksen tärkein edellytys on,
että vaaralliset jätteet lajitellaan pois
muiden jätteiden joukosta ja toimitetaan
vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

VAARALLINEN JÄTE
Jäteyhtiön järjestämiin 
vastaanottopisteisiin 
kotitalouksista veloituksetta.

¡ Kovettumattomat maali-, 
 liima- ja lakkajätteet, 
 myös näiden aerosolipullot
¡ Liuottimet kuten tärpätti, 
 tinneri ja asetoni
¡ Uuden vuoden tinat
¡ Ajoneuvojen ja työkoneiden akut
¡ Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet
 (esim. trasseli) ja 
 öljynsuodattimet
¡ Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
 sekä niiden pakkaukset
¡ Puunsuoja- ja kyllästysaineet
¡ Myrkyt ja desinfiointiaineet



LASI
Poista korkit ja kannet. 
Etikettejä ja kaulusrenkaita ei 
tarvitse poistaa.

¡ Lasipurkit
¡ Pantittomat lasipullot
¡ Kirkas ja värillinen puhdas
 kotitalouslasi

METALLI
Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.
Vie isot metalliromut jätekeskukseen
tai jäteasemalle.

¡ Metallipurkit, -korkit ja -kannet
¡ Alumiinifoliot
¡ Tuikkujen ja ulkotulien kuoret
¡ Tyhjät ja kuivat maalipurkit

TEKSTIILIT
Pakkaa tekstiilit ja muut tavarat
muovipusseihin. Sulje pussit
huolellisesti, että tavarat säilyvät
keräyskonteissa puhtaina ja ehjinä!

Käyttökelpoiset ja puhtaat:

¡ Vaatteet
¡ Kodintekstiilit, kuten 
 lakanat ja verhot
¡ Kengät
¡ Lelut
¡ Urheilutarvikkeet

LÄÄKEJÄTE
Apteekkeihin
kotitalouksista veloituksetta.

¡ Tabletit omissa liuskoissaan 
 tai irrallisina läpinäkyvässä
 pussissa
¡ Jodia sisältävät lääkkeet 
 sekä solusalpaajat omissa 
 pakkauksissaan
¡ Nestemäiset lääkkeet, voiteet 
 ja suihkepullot omissa 
 pakkauksissaan
¡ Elohopeakuumemittarit
 pakattuina
¡ Neulat ja piikit pakattuina

PARISTOT JA 
PIENAKUT
Myyntipisteisiin
kotitalouksista veloituksetta.

¡ Teippaa virtanavat piiloon
 nappiparistoista sekä muista
 litiumparistoista ja -akuista, 
 jotka tunnistat Li-alkuisesta 
 merkinnästä.
¡ Pussita vuotaneet paristot.

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden laitteen 
oston yhteydessä tai jäte-
keskukseen, jäteasemalle sekä 
muihin tuottajayhteisöjen
hyväksymiin vastaanottopaikkoihin
kotitalouksista veloituksetta.

¡ Kaikki verkkovirralla, akulla tai
 paristolla toimivat laitteet
¡ Jääkaapit, pakastimet
¡ TV:t, tietokoneet
¡ Pölynimurit, kahvinkeittimet,
 puhelimet, radiot
¡ Loisteputket, energiansäästö-
 lamput, led-lamput

HYÖTYJÄTTEET
KIERTOON

Kun jätteiden sisältämä materiaali hyödynnetään, säästetään luonnon-
varoja ja vähennetään loppukäsittelyyn päätyvän jätteen määrää.

Hyötyjätteet sisältävät käyttökelpoista uusien tuotteiden valmistukses-
sa hyödynnettävää materiaalia. Huolellisesti lajiteltuna jätteet ohjautuvat 
oikeisiin käsittelypaikkoihin, ja jätemateriaalia on mahdollista käyttää 
mm. teollisuuden raaka-aineena.
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Viime kesänä voimaan 
tullut pakkausasetus 
tulee muuttamaan 
eko- ja hyötyjätepisteiden 
keräysverkostoa. 
Tähän asti ekopisteet 
ovat olleet kunnallisten 
jätehuoltoyhtiöiden 
hallinnoimia. Jatkossa 
mukaan tulee Pakkausalan 
Ympäristörekisteri PYR. 

Ekopisteverkostoa kehitetään

Jos tyhjä hiuslakka-, muoto-
vaahto- tai deodoranttipullo 
ei hölsky ja jos malttaa painaa 
suihkesuuttimesta kaikki 
paineet pois, kelpaa metalli-
spraypullo metallijätteeseen. 

Suihkepullot voivat kuitenkin tyhjentyä 
hyvin epätasaisesti. Pullo saattaa höls-
kyä, mutta itse ainetta ei enää tule tai 
pulloon voi jäädä painetta sisälle. Jos 
suihkepullo heiluttaessa hölskyy tai kor-
kista painettaessa vielä suhisee, kuuluu 
pullo vaarallisten jätteiden keräykseen. 

Jätekeskuksessa ja jäteasemilla vaaral-
liset jätteet otetaan kotitalouksilta vas-
taan veloituksetta. 

Metallispraypullot eivät kuulu 
sekajätteeseen

Sekajätteen joukossa vaarallista ainetta
tai painetta sisältävä suihkepullo aiheut-
taa turvallisuusriskin jätettä kuljetetta-
essa ja murskatessa sekä myös poltet-
taessa ekovoimalaitoksessa. Vaarallisen 
jätteen tunnistaa pullon takaosassa ole-
vasta vaaran merkistä.

Hölskyvät ja suhisevat metallisprayt 
ovat vaarallista jätettä

Jäteyhtiöt yhteistyössä 
tuottajayhteisöjen kanssa

Uusi pakkausasetus siirsi vastuun kulut-
tajapakkausten keräyksestä tuottajille.  
Keräyksen organisoi Pakkausalan Ympä-
ristörekisteri PYR Oy, jolle tuottajayhtei-
söt ovat siirtäneet tehtävän. Asetuksen 
mukaan myös kunnalliset jätehuoltoyh-
tiöt voivat yhä palvella kuntalaisia pak-
kausten keräyksessä siitä tuottajayhtei-
söjen kanssa sopien. Kuluttajapakkaus-
ten keräysverkoston suunnittelu on jo 
hyvää vauhtia käynnissä. 

Mikä tulee muuttumaan?

Suomeen suunnitellaan valtakunnallises-
ti yhtenäinen pakkausjätteiden keräys-
verkosto. Pakkausasetuksen mukaiset 
minimipistemäärät ovat valtakunnan 
tasolla lähes puolet nykyistä verkostoa 
pienemmät. Jotta jätteiden lajittelu olisi 
edelleen helppoa kuluttajille, on tärke-
ää, että alueellisesti saadaan säilytet-
tyä mahdollisimman kattava ja tehokas 
keräysverkosto. Tavoitteena on taata 
laadukkaat lajittelumahdollisuudet jat-
kossakin. Itä-Suomen jäteyhtiöt ja PYR 
neuvottelevat parhaillaan asiasta.

Tavoitteena 
on taata 
laadukkaat 
lajittelu-
mahdollisuudet 
jatkossakin. 
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Tehokas ja 
ympäristöystävällinen

Voimalaitos toteutetaan kokonaislaitos-
toimituksena avaimet käteen -periaat-
teella. Kilpailutuksen tuloksena laitoksen 
rakentaa varkautelainen Andritz Oy. Kat-
tilatyypiksi laitokseen valittiin kiertopeti-
kattila sen energiatehokkuuden ja korke-
an hyötysuhteen ansiosta. Poltettavasta 
jätteestä saadaan enemmän energiaa 
talteen kuin perinteisessä arinakatti-
lassa, toteaa Juha Räsänen. Jätteistä 
saadulla kaukolämmöllä lämmitetään 
Varkauden Aluelämmön asiakkaiden 
kodit, ja sähkö myydään vapaille sähkö-
markkinoille.

Polttoaineena lajiteltu sekajäte

Voimalaitoksessa käytetään polttoai-
neena kotitalouksien ja yritysten polt-
tokelpoista sekajätettä. Juha Räsänen 

Ekovoimalaitos 
nousee Leppävirralla   

korostaa, että sekajätteessä ei saa olla 
biojätettä, jonka kosteus huonontaa 
energian tuotantoa ja joka altistaa kor-
roosiolle ekovoimalan kattilarakentei-
ta. Lisäksi sekajätteistä on kodeissa 
ja yrityksissä lajiteltava materiaalina 
kierrätyskelpoiset jätteet, kuten paperi, 
kartonki, lasi ja metalli, sekä vaaralliset 
jätteet ja sähkölaitteet. Voimalaitos tulee 
toimimaan sitä tehokkaammin mitä tar-
kemmin jätteet on lajiteltu ja kierrätetty, 
kertoo Juha Räsänen.

Kesällä seinät harjakorkeuteen

Ekovoimalaitoksen hankintapäätös 
tehtiin syyskuun lopussa 2014, ja ra-
kentaminen alkoi lokakuussa vauhdilla 
maansiirtotöillä. Juha Räsänen kertoo, 
että maansiirtotyöt saatiin loppusuo-
ralle vuodenvaihteessa ja ensimmäiset 
paikallavalutyöt alkoivat tammikuun 
loppupuolella. Kevään ja kesän aikana 

Riikinvoima Oy:n 
omistavat 

kahdeksan 
kunnallista 

jätehuoltoyhtiötä 
ja Varkauden 

aluelämpö. 

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi 
Huttunen (vasemmalla) ja Ely-keskuksen 
ylijohtaja Kari Virranta muurasivat 9.3. 
ekovoimalaitoksen peruskiven. Huttunen 
korosti puheessaan rajojen ylittävää 
yhteistyötä sekä hankkeen merkitystä 
Itä-Suomessa. Betoniarkun sisään laitettiin 
laitoksen perustamiskirja, laitospiirustukset 
ja päivän paikallislehdet.

Riikinvoiman ekovoimalaitoksen rakennustyöt ovat hyvässä 
vauhdissa Leppävirralla. Parin vuoden kuluttua itäsuomalaisten 
sekä osin keskisuomalaisten sekajätteet poltetaan energiaksi. 
Voimalaitos valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, kertoo 
Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Räsänen.

rakennuksen seinät nousevat harjakor-
keuteen, ja loppusyksystä päästään te-
kemään laiteasennuksia. Ensimmäinen 
jätetuli palaa laitoksessa kesällä 2016, 
arvioi Juha Räsänen ja jatkaa, että laitos 
luovutetaan Riikinvoimalle joulukuussa 
2016.
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Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
teki marras-joulukuussa 
asiakastyytyväisyyskyselyn 
toiminta-alueellaan. 
Kyselykirjeitä lähetettiin 
yhteensä 750 kappaletta 
asiakkaillemme. Kirjeitä 
meni kaikkiin kuntiin niiden 
asukasluvun suhteessa. 
Tutkimuksessa kysyttiin 
jätehuollon toimivuudesta, 
lajittelutottumuksista ja 
mielipiteitä yhtiön palveluista. 
Vastaajien kesken arvottiin 
led-taulutelevisio, jonka voitti 
Kaisa Väänänen Pielavedeltä. 
Onnittelemme voittajaa.

Lajittelua pidettiin tärkeänä

Vastaajien mukaan jätteiden lajittelua 
pidettiin tärkeänä ja kodeissa kierräte-
täänkin ahkerasti. Valtaosa vastaajista 
lajittelee säännöllisesti paperia, karton-
kia, lasia ja metallia. Biojätettä lajiteltiin 
hieman vähemmän, mutta sitäkin lajitteli 
säännöllisesti yli puolet vastaajista. Edel-
lisessä tutkimuksessa, kolme vuotta sit-
ten, biojätettä lajitteli 38 % vastaajista, 
joten isoja loikkia oltiin otettu biojätteen 
lajittelussa.

Vastaajista lähes 90%  käytti ekopisteitä. 
Niiden lajitteluohjeisiin ja sijaintiin oltiin 
tyytyväisiä ja niiden yleisilmettäkin pidet-
tiin kohtalaisena. Yleensä jätteistä eroon 

Painavaa asiaa 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
asiakkailta

pääsemistä pidettiin melko helppona. 
Hankalimpana koettiin maali-, liima- ja 
lakkajätteistä ja liuottimista eroon pää-
sy. Myös remonttijätteistä ja öljyisistä 
jätteistä eroon pääseminen koettiin osin 
hankalaksi.

Palveluihin oltiin tyytyväisiä

Asuinkiinteistön ja vapaa-ajan asunnon 
jätehuoltoon oltiin tyytyväisiä. Alle puo-
let vastaajista oli asioinut Peltomäen 
jätekeskuksessa, mutta kaikki asioineet 
pitivät sen palvelua hyvänä. Lajitteluva-
likoimaa piti erittäin hyvänä tai hyvänä 
jopa 92 % vastanneista. Sijaintia pidet-
tiin hyvänä ja siistinä tai erittäin siistinä 
jätekeskusta piti 86 % vastanneista. 

Vastaajat olivat tyytyväisiä asiakaspalve-
luun. Heidän mielestään palvelu oli ollut 
ystävällistä (84 %:n mielestä erittäin 
ystävällistä, tai ystävällistä) sekä am-
mattitaitoista (85 %). Noista luvuista 
olemme ylpeitä, mutta lupaamme vielä 
yrittää parantaa tulosta seuraavaan tut-
kimukseen. Tärkeimpinä jätehuollon tie-
donlähteinä pidettiin puhelinneuvontaa, 
nettisivuja ja kalenteria. Toivottavasti 
jatkossa myös tämä asiakaslehti osoit-
tautuu tärkeäksi tietolähteeksi asiakkail-
lemme. 

Kyselyssä esitettiin kymmenen imago-
ominaisuutta, ja niiden mukaan vastaa-
jat pitivät Ylä-Savon Jätehuolto Oy:tä 
ympäristöystävällisenä (arvosana 4,96 
kuusiportaisella asteikolla), nykyaikaise-
na (4,98), vastuullisena (5,05) ja luotet-
tavana (5,09). 

Ekovoimalaan paremmin 
lajiteltua jätettä

Vaikka asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneiden osalta lajittelun taso oli 
kasvanut hyvin, niin on lajittelussa vielä 
toki parannettavaa. Varsinkin sekajät-
teen joukossa oleva biojätteen määrä 
huolestuttaa. Nykyisellään sekajäte on 
vielä turhan kosteaa poltettavaksi eko-
voimalassa, ja lisäksi biojäte altistaa eko-
voimalan kattilarakenteita korroosiolle. 
Sekajätteen joukossa on myös sinne 
kuulumattomia jätteitä, joiden paikka on 
materiaalikierrätyksessä ekopisteissä 
tai sähkölaitteiden ja vaarallisten jättei-
den vastaanottopisteissä.

Asiakkaistamme

84 %
kokee 
asiakaspalvelumme 
erittäin ystävälliseksi 
ja ammattitaitoiseksi.
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Marraskuun 2014 alussa alkanut Tuikku-
jahti päättyi tammikuun 2015 lopussa. 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella 
voittajaksi selviytyi Pohjois-Pielaveden 
koulun eskarit tuloksella 3 960 tuikun-
kuorta / oppilas. Voittajaluokka sai 300 
euron rahapalkinnon. 

Toiseksi jahdissa sijoittui Sourunsalon 
koulun 5-6 luokka ja kolmannen sijan 
kisassa otti Kilpijärven koulun 5 luokka. 
Yhteismäärällisesti eniten tuikkuja jah-
dissa keräsi Pohjois-Pielaveden koulun 
eskarit. Jahdin toiseksi paras luokka pal-
kittiin 200 euron rahapalkinnolla ja kol-
mas 100 euron rahapalkinnolla. Yhteis-
määrällisesti eniten tuikkuja kerännyt 
luokka sai 1 centin / kerätty tuikkukuori. 
Kaikki jahtiin osallistuneet saivat muis-
toksi tuikkujahtivihkon ja jokainen luokka 
diplomin osallistumisestaan.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen voittajat: Pohjois-Pielaveden koulun 
eskarit. (Voitonjuhliin osallistuivat koko koulun oppilaat ja opettajat). 

Pohjois-Pielaveden koulun eskarit 
nappasi tuikkujahdin voiton

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella 
tuikkujahtiin osallistui 24 luokkaa ja 443 
oppilasta. Yhteensä tuikkuja kerättiin 
315 896 kappaletta. Koko Suomen alu-
eella tuikkuja oli jahtaamassa yhteen-
sä 590 luokkaa ja 11 162 oppilasta ja 
yhteistulos koko maassa oli 5 941 084 
tuikkukuorta. Kerätyistä 
alumiinisista kuorista on 
mahdollista tehdä melkein 
396 072 uutta limsatölkkiä 
tai melkein 40 uutta pientä 
Buster-venettä.

Tuikkujahdin tarkoituksena 
oli saada mahdollisimman 
paljon alumiinituikkuja pois 
sekajätteen joukosta ja 
ohjata tuikut hyödynnettä-
väksi uusien alumiinituot-
teiden materiaalina. Jahdin 

Kerätyistä alumiinisista 
kuorista on mahdollista 
tehdä melkein 

396 072 uutta 
limsatölkkiä 

tarkoitus ei ollut lisätä tuikkujen kulutus-
ta. Koululaiset oppivat verkostoitumista 
jahdatessaan tuikkuja kotoa, naapureis-
ta, sukulaisilta ja lähiyrityksistä. Tyhjät 
tuikkukuoret kelpaavat jahdin jälkeen 
hyvin metallinkeräykseen.
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Asioi sujuvasti 
Ylä-Savon 
jätekeskuksella
Iisalmen Peltomäessä sijaitseva Ylä-Savon 
jätekeskus vastaanottaa ja edelleen käsittelee 
kaikki Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-
alueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) kotitalouksista 
ja teollisuudesta tulevat loppusijoitettavat 
jätteet. Lisäksi jätekeskuksessa otetaan vastaan 
hyötyjätteitä (paperi, kartonki, pahvi, lasi, metalli), 
kotitalouksien sähkölaitteita ja kotitalouksien 
vaarallisia jätteitä.

Kuinka asioit Ylä-Savon 
jätekeskuksella:

Tullessasi kaatopaikalle käy ensin 
vastaanottotoimistossa kertomassa 
seuraavat tiedot: 
• auton rekisterinumero
• jätteen laatu (mitä on kyydissä)
• maksutapa (pankkikortti/käteinen) 
• kunta ja kohde, josta jäte tuodaan

Tämän jälkeen jätteentuojalle annetaan 
toiminta-ohjeet vaa’alle ja ajo-ohjeet 
jätepenkalle ja jätteen purkupaikalle. 
Maksu suoritetaan takaisin tullessa 
uudestaan punnituksen jälkeen. 

Toiminnan sujuvuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi 
on hyvä ottaa huomioon mm. 
seuraavat asiat: 
• Jos kuorman lajittelussa ja 
 tuonnissa on epäselvyyksiä, 
 on hyvä ottaa yhteyttä 
 jätekeskukseen ja kysyä ohjeita 
 jo ennen kuorman tekemistä.
• Asioi vain jätekeskuksen 
 aukioloaikoina!
• Auto on pysäytettävä jätekeskus-
 alueella aina sellaiseen paikkaan, 
 jossa se ei haittaa muuta liikennettä. 
• Vastaanottajan antamien 
 ohjeiden tarkka kuunteleminen 
 ja noudattaminen helpottaa ja 
 nopeuttaa asiointia.  
• Kuormapeitto on poistettava 
 ennen punnitusta kuorman 
 tarkastamisen takia (jos se ei 
 kuitenkaan ole mahdollista, vas-
 taanottajalle on ilmoitettava syy). 
• Jätekeskusalueella on ajettava 
 maltillisesti liikenne- ja henkilö- 
 vahinkojen välttämiseksi. Erityistä
 varovaisuutta on noudatettava 
 työkoneiden läheisyydessä.

Ylä-Savon jätekeskus
Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi
Avoinna ma-pe klo 7.30-17.30
puh. 017-743 379
www.ylasavonjatehuolto.fi
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Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
avasi yhteistyössä Vieremän 
kunnan, Päiväkeskus Pysäkki 
ry:n ja Ekokem Oy:n kanssa 
jäteaseman Vieremälle 
maanantaina 12.1.2015.

Jäteasemalla vastaanotetaan kotita-
louksilta maksutta vaarallisia jätteitä, 
sähkölaitteita, metallia (pienmetallia, 
metalliromuja), lasia (purkkeja, pulloja 
ym. pakkauslasia), paperia, kartonkia, 
puujätettä, kestopuuta, käyttökelpoisia 
tekstiilejä sekä risuja ja haravointijätteitä.  
Eli nyt asiakkaat voivat tuoda samassa 
kuormassa samalla kertaa useampiakin 
lajiteltuja jätejakeita samaan paikkaan. 
Asemalla ei oteta vastaan sekajätteitä.

Lähivuosina kiristyvät lajitteluvelvoitteet, 
biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto ja 
sekajätteiden toimittaminen polttoon 
asettavat omat vaatimuksensa jätteiden 
keräykselle ja lajittelulle. Ylä-Savon Jäte-
huolto Oy kehittää ja yhtenäistää paikoin 
puutteellista ja hajanaista keräysverkos-
toa mm. jäteasemien avulla. Tavoitteena 
on, että jokaiseen yhtiön toiminta-alueen 
kuntaan perustettaisiin lähivuosien aika-
na vastaavanlaiset jäteasemat kuin Vie-
remällä.

Jäteasema 
avattu 
Vieremälle

Jäteasema 
(entinen kunnan 

hyötyjätepiste) sijaitsee 
osoitteessa Ouluntie 1966. 

Jäteasema palvelee 
jätteiden tuojia arkisin 

maanantaisin 
klo 13.00 - 18.00 ja 

torstaisin 
klo 9.00 - 14.00. 

 Toiminnan sujuvuuden ja 
 turvallisuuden varmistamiseksi 
 jäteasemalla on hyvä ottaa 
 huomioon mm. seuraavat asiat: 

• Jos kuorman lajittelussa ja tuonnissa on epäselvyyksiä, 
 on hyvä ottaa yhteyttä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:hyn 
 ja kysyä ohjeita jo ennen kuorman tekemistä ja 
 asemalle viemistä.

• Asioi vain jäteaseman aukioloaikoina!

• Auto on pysäytettävä jäteasemalla aina sellaiseen 
 paikkaan, jossa se ei haittaa muuta liikennettä. 

• Vastaanottajan antamien ohjeiden tarkka kuunteleminen 
 ja noudattaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia.  

• Jäteasemalla on ajettava maltillisesti liikenne- ja 
 henkilövahinkojen välttämiseksi. 



Y
YLÄ-SAVON
JÄTEHUOLTO OY

Ylä-Savon jätehuolto Oy 
– pienin askelin kohti puhtaampaa Ylä-Savoa

Mika Jauhiainen
Neuvoja 
040 527 3014

Risto Kauhanen
Toimitusjohtaja 
040 526 3014

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi

Ylä-Savon jätekeskus (Peltomäki) 
017 743 379 
Avoinna  ma – pe klo 7.30 – 17.30

Lisätietoa jätehuollosta osoitteessa

on hSavo
n askelin k

huolt
mpaa Ylä

Neuvontaa, apua ja palvelua jätehuoltoasioissa Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, 
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueilla.


