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Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille

Sisältö

Yhteinen juttu on Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n asiakaslehti
Painos 27 354 kpl
Toimitus Mika Jauhiainen, Risto Kauhanen sekä 
Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyöryhmä
Painopaikka PunaMusta Oy, Joensuu 2014
Taitto Mainos- ja Markkinointitoimisto Grafex

Ylä-Savon Jätehuolto
www.ylasavonjatehuolto.fi
Palvelunumero 017 743 379

Jätekukko, Metsäsairila, Puhas ja Ylä-Savon Jätehuolto ovat teh-
neet yhteistyötä jäteneuvonnassa jo kahden vuoden ajan. Nyt jul-
kaisemme yhteistyössä ensimmäisen Yhteinen juttu -asiakaslehden, 
jossa kerrotaan ajankohtaista asiaa jätehuollosta yhtiökohtaisesti sekä 
Itä-Suomen ja koko valtakunnan vinkkelistä. Lehti jaetaan jokaiseen 
talouteen neljän jäteyhtiön toiminta-alueella. Yhteisen jutun löytää 
myös Facebookista.

Jätehuolto on muutoksessa eikä vähiten vuoden 2016 alussa tule-
van kaatopaikkakiellon takia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 
yhdyskuntajätteistä kolmannes kierrätettiin materiaalina, kolmannes 
hyödynnettiin energiana ja kolmannes sijoitettiin kaatopaikoille. Valta-
kunnallisina tavoitteina vuonna 2016 on hyödyntää vähintään puolet 
materiaalina ja 30 % energiana sekä sijoittaa mahdollisimman vähän 
kaatopaikoille. Kaatopaikka-asetus kieltää sijoittamasta materiaalina ja 
energiana hyödynnettävää ainesta kaatopaikoille vuoden 2016 alusta.

Tavalliselle ihmiselle kaatopaikkakielto tarkoittaa tarkempaa lajittelua, 
koska kierrätettävät materiaalit on saatava hyötykäyttöön ja ener-
giahyödyntämisessä jotkut jätteet ovat riesa voimalan toiminnalle. 
Pakkausten tuottajavastuu laajenee samaan aikaan, mutta tuottajat 
ovat suunnitelleet keräyspisteitä nykyisiä määriä puolet vähemmän. 
Lopullista tilannetta ei vielä tiedetä, mutta kunnalliset jäteyhtiöt ovat 
tarjoamassa tuottajille yhteistyötä keräyspisteiden määrän säilyttämi-
seksi nykyisellään.

Mediassa pyörii monenlaisia sankareita. Sankareina pidetään menes-
tyneitä urheilijoita tai liike-elämässä menestyneitä ihmisiä. Helposti 
unohdetaan ne arjen sankarit, jotka tekevät omasta ja läheisten elä-
mästä mukavaa ja mielekästä. Arjen sankarit lajittelevat jätteet ja kier-
rättävät. He pitävät ekopisteet siisteinä ja toimittavat vaaralliset jätteet 
ja sähkölaitteet niiden vastaanottopaikkoihin. Arjen sankarit pitävät 
muutenkin ympäristöstä huolta, ja ilman heitä ympäristömme olisi ko-
vin toisenlainen. Kiitos arjen sankarit! 

Tarja Karvonen
yhteistyökoordinaattori

Jätehuolto on
yhteinen juttu

 TYKKÄÄ 
MEISTÄMEISTÄ

Pääkirjoitus
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Lähetä meille ottamasi kuva, jossa kerrot, mitä vesi sinulle merkitsee. 
Kuvassa voi olla maisema, tapahtuma tai yksityiskohta, jossa vesi on 
mukana. Kuvauspaikka tulee sijaita Itä-Suomessa. Parhaat eri vuoden-
aikoina otetut kuvat valitaan seuraavaan vuosikalenteriimme 2015, ja 
kalenterissa julkaistuista kuvista palkitaan 70 € lahjakortilla Lippupal-
veluun.

Kuvien on oltava vaakakuvia (enintään 3 kpl), ja ne voivat olla digi- tai 
paperikuvina. Digikuvien tulee olla jpg-muodossa ja kooltaan suuria 
(>4 Mt) hyvällä resoluutiolla. 

Lähetä kuvasi 31.8.2014 mennessä sähköpostilla: 
ylasavo@yjkuvat.fi 
tai kirjeellä: 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy / Kuvakisa 2015 
Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi 

Ilmoita, jos haluat paperikuvasi takaisin. Lähetettyjä kuvia voidaan käyt-
tää myös muussa Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyön tiedottami-
sessa kuten asiakaslehdissä ja nettisivuilla. Kuvakisan järjestäjä pidättää 
oikeuden kuvien käyttöön, eikä julkaistuista kuvista makseta palkkioita. 
Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyössä ovat mukana Jätekukko Oy, 
Puhas Oy,Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

Valokuvakisa kalenteriin 2015: Vesi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 7 omistajakuntaa perustivat syksyllä 
2012 yhteisen jätehuoltolautakunnan hoitamaan lakisääteisiä viran-
omaistehtäviä. Toukokuun alussa voimaan tullut jätelaki edellytti toi-
mielimen perustamista alueilla, joissa kunnilla on yhteinen jätehuol-
lon tehtäviä hoitava yhtiö, kuten Ylä-Savon Jätehuolto Oy on. 

Jätehuoltolautakunta mm:

Päättää kuljetusjärjestelmästä
Hyväksyy jätetaksan
Kokoaa ja hyväksyy 
jätehuoltomääräykset
Määrittelee jätehuollon 
palvelutason

Pihat kuntoon ennen 
äitienpäivää ja ennen kesää-
kampanjalauantait

Jätehuoltolautakunta 
on aloittanut toimintansa

Ylä-Savon jätekeskus (Peltomäki) on toukokuussa poikkeuksellisesti 
avoinna lauantaisin  10.5.klo 10.00 - 15.00 ja 24.5.klo 10.00 - 15.00.

Puhtaat risu- ja haravointijätekuormat otetaan vastaan veloituksetta. 
HUOM! Lajittele risut ja haravointijäte erikseen, koska niille on erilli-
set vastaanottopaikat! Sekalaisesta jätteestä peritään maksu kuorman 
painon mukaan.

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

Ylä-Savon jätekeskus

Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi
puh. 017  743 379
Neuvoja, puh. 040 527 3014
Toimitusjohtaja, puh. 040 526 3014 
www.ylasavonjatehuolto.fi

Jätehuoltolautakunnan 
yhteyshenkilönä ja viranhaltijana 
toimii jäteasiantuntija 
Terhi Lylyjärvi 
puh. 040 661 7282
terhi.lylyjarvi(at)iisalmi.fi
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Kotitalouksien 
vaarallisten jätteiden keräykset 2014

Vaarallisten jätteiden 
taajamakeräys 2014

Taajamakeräyksissä vaaralliset jätteet 
otetaan vastaan keräysautoon, joka on 
keräyspaikoilla seuraavasti:

SONKAJÄRVI: 
Keskiviikko 2.4.2014 klo 12.00-18.00, 
K-Market Marjapaikan piha (Rutakontie 
34, Sonkajärvi)

VIEREMÄ: 
Maanantai 14.4.2014 klo 9.00-17.00, 
Rautia, K-Maatalous Vieremä (Vieremän-
tie 6, Vieremä)

KEITELE: 
Keskiviikko 23.4.2014 klo 9.00-12.00, 
Maatalous-Rauta Raatikainen Oy (Ase-
matie 1, Keitele)

PIELAVESI: 
Keskiviikko 23.4.2014 klo 13.00-18.00, 
Linja-autoaseman piha (Puistotie 34, 
Pielavesi)

KIURUVESI: 
Perjantai 25.4.2014 klo 9.00-17.00, 
Rautia, K-Maatalous Kiuruvesi (Topintie 
1, Kiuruvesi)

IISALMI: 
Torstai 15.5.2014 klo 9.00-18.00, 
K-Citymarketin piha (Eteläntie 4, Iisalmi)

VARPAISJÄRVI: 
Keskiviikko 21.5.2014 klo 9.00-12.00 
Kauppahuone Nissisen piha (Lapinlah-
dentie 4, Varpaisjärvi)

LAPINLAHTI: 
Keskiviikko 21.5.2014 klo 13.00-17.00, 
S-Market Lapinlahden piha (Asematie 1, 
Lapinlahti)

Vaarallisten jätteiden 
haja-asutuskeräys 2014

Haja-asutusalueiden keräyksessä keräys-
auto kiertää ja pysähtyy puoli tuntia / 
tunnin ennalta ilmoitetuissa keräyspai-
koissa. Keräysaikataulu ja paikat ilmoite-
taan paikallislehdissä ja Ylä-Savon Jäte-
huolto Oy:n nettisivuilla. 

KEITELE ti 2.9.2014

KIURUVESI ti-ke 9.9.-10.9.2014

VIEREMÄ ke 17.9.2014

IISALMI ke-to 24.9.- 25.9.2014

PIELAVESI ma-ti 29.9.-30.9.2014

LAPINLAHTI ti-ke 7.10.-8.10.2014

SONKAJÄRVI Ke 15.10.2014

Ylä-Savon Jätehuolto Oy järjestää yh-
teistyössä Ekokem Oy Ab:n ja paikallisten 
toimijoiden kanssa vaarallisten jätteiden ke-
räystempauksia Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
osakaskuntien taajama- ja haja-asutus-alueil-
la vuoden 2014 aikana alla olevien tietojen 

Keräyksessä vastaanotetaan:

Jäteöljyt, öljyiset vedet
Öljynsuodattimet ja iskunvaimen-
timet
Jäähdytys- ja jarrunesteet
Ajoneuvojen akut
Maalit, liimat, lakat ja niiden 
ohenteet
Loisteputket, loiste- ja
energiansäästölamput
Liuottimet ja pesuaineet
Vanhentuneet lääkkeet ja
elohopeamittarit
Torjunta- ja suoja aineet
Hapot ja emäkset

Lisäksi joissakin taajamakeräyksissä ote-
taan vastaan muitakin jätejakeita. 
Katso lisätietoja osoitteesta 
www.ylasavonjatehuolto.fi

mukaisesti. Keräykset ovat maksuttomia ja 
tarkoitettu kotitalouksille.

Lisätietoja keräyksistä löydät osoitteesta 
www.ylasavonjatehuolto.fi. Keräyksistä il-
moitetaan myös paikallislehdissä.
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Ylä-Savon Jätehuolto päätti kesällä 2012, että sen hallinnoima yh-
dyskuntajäte poltetaan Oulussa. Syynä päätökseen oli vuonna 2016 
alkava kaatopaikkakielto ja siitä johtuva tarve säästää nykyistä kaato-
paikkaa, jotta se saataisiin riittämään aina vuoteen 2016 asti. 

Vielä 2012 polttoon ohjatut jätemäärät olivat pieniä, mutta viime 
vuonna yhdyskuntajätteestä ohjattiin polttoon lähes 80 %. Tänä 
vuonna on päästy kahden ensimmäisen kuukauden aikana jo sadan 
prosentin hyötykäyttöön. Vaikkakin julistamme menevämme pienin 
askelin kohti puhtaampaa Ylä-Savoa, niin tällä kertaa otimme onnis-
tuneen jättiläisloikan. Näin ollen siis Ylä-Savossa yhdyskuntajätettä ei 
ohjaudu enää kaatopaikan penkkaan, vaan se saadaan muutettua jär-
kevästi energiaksi. 

Kun kerran pääsimme jo sadan prosentin hyötykäyttöasteeseen yh-
dyskuntajätteellä, niin voisi luulla, että parantamista ei enää ole. Ener-
giahyötykäyttösuunnitelmat eivät Ylä-Savon Jätehuollossa kuiten-
kaan jää tähän, vaan koko ajan pyrimme eteenpäin ja yhä parempaan 
tapaan hyötykäyttää sekajätteen sisältämä energia. Vuoden 2016 ai-
kana, tai viimeistään 2017, jätteet ohjataan mitä suurimmalla toden-

Sekajätteen 
energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa 

näköisyydellä Leppävirran kunnan alueella sijaitsevalle Riikinvoima 
Oy:lle, jossa Ylä-Savon Jätehuoltokin on osakkaana.  Näin uskomme 
saavamme mahdollisimman kustannustehokkaan tavan hyödyntää 
jäte energiana. Lisäksi Riikinnevalle tulevan polttolaitoksen uusi tek-
niikka on päästöiltään puhtaampaa kuin perinteisten arinalaitosten 
polttotekniikka. Tällä pyrimme pienentämään poltosta aiheutuvia 
päästöjä ja samalla tietysti jätteenkuljetuksesta aiheutuvia ympäris-
töhaittoja. Onhan Leppävirralle merkittävästi lyhyempi matka kuin 
Ouluun. 

Mistään ”rekkarallista” ei kuitenkaan ole kysymys, kun jätteet liikkuvat 
yhä pidempiä matkoja. Hyvällä logistiikalla, tehokkaalla kuormaami-
sella ja järkevillä kuormapainoilla päästään siihen, että Peltomäestä 
lähtee nyt yksi tai kaksi rekkakuormallista päivässä. Jatkossakaan kuor-
mamäärät eivät lukumääräisesti lisäänny paljoa. Samalla kannattaa 
muistaa, että Peltomäki sijaitsee loistavalla paikalla Vitostien ja Sonka-
järventien risteyksessä eli koskaan jätekuormien ei tarvitse ajaa taaja-
man halki. Tämäkin on merkittävä seikka, kun minimoidaan haittoja ja 
maksimoidaan hyötyjä.



1 / 2014

6

Ekovoimalaitoksen olisi pitänyt valmistua 
vuoden 2016 alkuun, jolloin voimaan astuu 
orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto.

Kilpailutus käynnissä

Laitoshankinnan uudelleen kilpailutus on 
parhaillaan käynnissä, ja kilpailutukseen ovat 
ilmoittautuneet Andritz Oy, Foster Wheeler 
Energia Oy ja Valmet Power Oy. Tavoittee-
na on valita laitostoimittaja heinäkuussa.

Jo parin vuoden päästä jätteellä pitäisi läm-
mittää koteja eikä enää ilmastoa, kertoo 
Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Räsänen. Yhtiö rakentaa nykyaikaisen eko-
voimalaitoksen Leppävirralle, jossa jätteen 
sisältämä energia muutetaan sähköksi ja 
lämmöksi. Voimalaitokseen tuodaan jätteet 
ympäri Itä-Suomea ja osin Keski-Suomesta. 
Yhtiön omistavat kunnalliset jäteyhtiöt sekä 
Varkauden Aluelämpö Oy, joka saa hank-
keen valmistuttua suurimman osan tarvit-
semastaan kaukolämmöstä ekovoimalaitok-
sesta.

Ekovoimalassa jäte palaa puhtaasti 
eikä saastuta

Ekovoimalaitokseen toimitettu sekajäte, jos-
ta on jo syntypaikalla lajiteltu pois kierrätys-
materiaalit, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet, 
murskataan ja lajittelun jälkeen ohjataan 
leijupetikattilaan. Kattilassa murskattu jäte 
sekoittuu kuumaan petihiekkaan ja palaa 
puhtaasti. – Savukaasut puhdistetaan mo-
nivaiheisten prosessien kautta, ja tehokkaan 
puhdistuksen ansiosta ilmanpäästöt jäävät 
selkeästi pienemmiksi kuin perinteisessä 
turpeella tai puulla toimivassa lämpölaitok-

sessa, Juha Räsänen tarkentaa.  Puhdistetun 
savukaasun lisäksi syntyy tuhkaa, joka kierrä-
tetään tai hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi maanrakennusaineena. 
Hyötykäyttöön kelpaamaton tuhka loppusi-
joitetaan turvallisesti.

Valitukset viivästyttävät valmistumista

Ekovoimalaitoksen suunnittelu ja rakennut-
taminen on monivaiheinen ja aikaa vievä 
prosessi. Investoinnin kustannusarvioksi on 
arvioitu 118 miljoonaa euroa. Hankkeen ym-
päristövaikutusten arviointi valmistui reilu 
vuosi sitten, ja hankkeen toteutusta varten 
käynnistettiin tarjouskilpailu. Ympäristölupa 
ekovoimalaitokselle myönnettiin marras-
kuussa, ja samaan aikaan kilpailutus hank-
keen toteuttajasta ratkesi. 

Ympäristöluvasta sekä hankekilpailutuksesta 
tehtiin joulukuussa valitukset, joiden seu-
rauksena hankinta keskeytettiin. Kilpailu-
tus kokonaislaitostoimituksesta joudutaan 
käynnistämään uudelleen. Myös hankinnan 
keskeyttämisestä on valitettu. Hankinnan 
uudelleen kilpailutuksesta johtuen laitoksen 
toteutus viivästyy arviolta puolella vuodella. 

Jätteet lämmittämään 
koteja eikä ilmastoa   

Riikinvoima Oy:n omistus

Jätekukko Oy 
Keski-Savon Jätehuolto Llky 
Metsäsairila Oy 
Puhas Oy 
Sammakkokangas Oy 
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
Varkauden Aluelämpö Oy

Vain lajiteltua jätettä 
ekovoimalaan

Juha Räsänen korostaa jätteiden lajitte-
lun tärkeyttä kodeissa. Kierrätyskelpois-
ta jätettä ei haluta poltettavaksi ekovoi-
malaitokseen vaan uusien tuotteiden 
raaka-aineiksi.  Metalli ja lasi aiheuttavat 
ongelmia polttotekniikalle, ja biojäte 
kosteana sekajätteen joukossa huo-
nontaa jätteen lämpöarvoa ja poltetta-
vuutta. Biojäte kannattaa kompostoida 
tai käsitellä biokaasulaitoksessa sähkön 
ja lämmön tuotannossa. Molemmissa 
ravinteet saadaan hyötykäyttöön, kun 
poltettaessa ne menevät täysin huk-
kaan, toteaa Juha Räsänen.
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Jaaha, pitäisi lähteä kauppaan!  Missä on kauppakassi? Niitä onkin 
monta kangaskassia yhden ison sisällä, ehkä näillä pärjää eikä tarvit-
se ostaa muovipussia. Ihan kuin alkaisi tiskipöydän alakaappi pursuta. 
Olisi aika viedä roippeet kierrätykseen. Kauppamatkan varrella on pa-
rikin ekopistettä, joihin voin viedä paperia, kartonkia, lasia ja metallia. 

Pengon alakaapin ihan tyhjäksi. Roskissankoja on vain kaksi, mutta 
olen tuunannut kaksi kierrätysastiaa. Toinen on vanha jääkaapin ala-
laatikko, johon kerään lasit, metallit ja pantilliset pullot sekä paristot, 
ja toinen sattuu olemaan paperinen ostoskassi, johon kerään litistet-
tynä kaikki kartonkitavarat. Paperikassin voin sellaisenaan sujauttaa 
kartongin keräykseen, mutta pihinä tyhjennän paperikassin ja tuon 
sen ehjänä takaisin. Lajittelen entisiin hedelmäpusseihin metallit, lasit, 
ja laitan pantilliset pullot kangaskasseihin. Paristot vielä sujautan yh-
teen hedelmäpussiin, mutta teippaanpa ensin yhden nappipariston 
ympäriinsä, ettei se aiheuta oikosulkuja. Otan vielä eteisen kaapista 
sanomalehdet yhteen kassiin, kauppalistan taskuun ja olen valmis.

Takakontissa sojottaakin aikamoinen pussipossakka. Mutta eipä hätää. 
Takakontti raivautuu, kun pysähdyn ekopisteelle. Paperit hupsautan 
paperinkeräykseen, kartongit siitä paperikassista sujautan kartonkilaa-
tikkoon, lasit ravistan pussista lasiastiaan ja metallit pujotan metallin 
keräykseen. Ne tyhjät hedelmäpussit vien kotiroskikseen. Vielä ostos-
kassi palautuspulloineen ja paristopussi odottavat kaupan lämpöistä 
vastaanottoa. Takakontista löytyy pyörimästä rikkinäinen taskulamp-
pukin, jonka vien kauppiaan iloksi, sillä ostan kaupasta uuden. Kierrä-
tys on helppoa, kun on yksi tie ja voi hoitaa monta asiaa!

Lannoite- ja siemensäkkejä kerätään Suomen 4 H-liiton koordinoi-
massa Reilu Teko Säkkikeräys 2014 -kampanjassa. Paikalliset yhdis-
tykset ilmoittavat keräyspisteistä toukokuun aikana. Keräyspisteisiin 
otetaan vastaan säkit ohjeiden mukaan pakattuina maatiloilta veloi-
tuksetta. Kerätyt säkit hyödynnetään muoviteollisuuden raaka-aineena.

Maatalousmuoveja haetaan myös tiloilta suoraan, mutta se on mak-
sullista. Ekokem Oy:stä Ossi Sippola kertoo, että he hakevat sopi-
muksesta tiloilta paalimuovit, kääreharsot, lannoitesäkit ja suursäkit 
sekä myös tyhjät ja kuivat kanisterit. Noutotilaus tehdään Ekokemin 
nettisivujen kautta. Muovit ja säkit voivat olla myös märkiä ja likaisia, 
sillä ne hyödynnetään energiana.

Kuusakoski Oy hakee tiloilta maksua vastaan paalimuovien ja muo-
visäkkien lisäksi myös metallit, akut ja renkaat. Noudon voi tilata net-
tisivujen kautta, puhelimitse tai paikallisesta palvelupisteestä. Paali-
muovien tulee olla mahdollisimman puhtaita ja kuivia. 

Maatalousmuovit eivät kuulu sekajätteen aluekeräyspisteille, jotka ovat tar-

koitettuja aluekeräysmaksun maksaneiden kotitalouksien ja kesämökkiläisten 

päivittäin syntyville sekajätteille.

Maatalouden muovit
pois nurkista pyörimästä



BIOJÄTE

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

Valuta nesteet viemäriin. 
Pakkaa biojäte.
Älä käytä muovia.

PAPERI

Sanoma- ja aikakauslehdet
Mainokset
Kirjekuoret
Kopiopaperit
Puhelinluettelot ja 
pehmeäkantiset kirjat

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

KARTONKI

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

Huuhtele likaiset pakkaukset.
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

VAARALLINEN JÄTE

Kovettumattomat maali-, liima- ja 
lakkajätteet, myös näiden aerosoli-
pullot
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 desin�ointiaineet

 

Jäteyhtiön järjestämiin vastaanotto-
pisteisiin kotitalouksista veloituksetta.

Jäteyhtiösi on järjestänyt jokaiseen 
osakaskuntaan kotitalouksille vaarallis-
ten jätteiden vastaanottopaikat. Vaaralli-
set 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 vastaanottopaik-
kaan.

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

Krooninen 
terveyshaitta

Paineen 
alaiset kaasut

Syövyttävä

Välitön 
myrkyllisyys

Syttyvä

Hapettava Terveyshaitta

Ympäristövaarat

Räjähde



LASI

Lasipurkit
Pantittomat lasipullot
Kirkas ja värillinen puhdas
kotitalouslasi

Poista korkit ja kannet. 
Etikettejä ei tarvitse poistaa.

METALLI

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

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

PARISTOT JA PIENAKUT

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

Myyntipisteisiin 
kotitalouksista veloituksetta.

LÄÄKEJÄTE

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

Apteekkeihin 
kotitalouksista veloituksetta.

SÄHKÖLAITTEET

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

Myyntipisteisiin uuden laitteen oston 
yhteydessä tai jätekeskukseen, 
jäteasemalle sekä muihin tuottajayh-
teisöjen hyväksymiin vastaanottopaik-
koihin kotitalouksista veloituksetta.

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

Hyötyjätteet sisältävät käyttökelpoista uusien tuotteiden valmistuksessa 
hyödynnettävää materiaalia. Huolellisesti lajiteltuna jätteet ohjautuvat 
oikeisiin käsittelypaikkoihin, ja jätemateriaalia on mahdollista käyttää mm. 
teollisuuden raaka-aineena.  

TEKSTIILIT

Vaatteet
Kodintekstiilit, kuten lakanat ja 
verhot
Kengät
Lelut
Urheilutarvikkeet

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

Käyttökelpoiset ja puhtaat:



1 / 2014

10

Tuikkuja jahdattiin kouluissa eri puolilla Suo-
mea ahkerasti marraskuun alusta tammi-
kuun loppuun saakka. Jahtiin ilmoittautui 
15 kunnallisen jäteyhtiön ja toimijan alueel-
la yhteensä 807 koululuokkaa ja yli 15 000 
oppilasta. Tuikkujahdissa kerättiin yhteensä 
yli 8,6 miljoonaa tuikkukuorta, joista voisi 
valmistaa 576 000 limsatölkkiä tai 58 uutta 
pientä Buster-venettä.

Tuikkujahdissa palkittiin eniten tuikkuja 
oppilasta kohden keränneet luokat. Lisäksi 
arvottiin erilaisia palkintoja osallistuneiden 
luokkien kesken. Kaikille luokille jaettiin dip-
lomi, sekä jahtiin osallistuneille koululaisille 
annettiin muistoksi Tuikkujahti-pyyhekumi.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n alueella eni-
ten tuikkuja oppilasta kohti, 1 911 kpl, keräsi 
Pohjois-Pielaveden koulun 0. – 1. luokka. 

Tuikkuja kerättiin ennätysmäärä 
8,6 miljoonaa kappaletta  

Voittajaluokka sai 300 euron rahapalkin-
non.  Lisäksi palkittiin välituntivälinepaketilla 
kaikki yli 15 000 tuikkua kerännyttä luokkaa. 
Määrän saavutti kaiken kaikkiaan 5 luokkaa.  
Ylä-Savon Jätehuollon alueella Tuikkujahtiin 
osallistui 32 luokkaa ja 638 oppilasta. Tuik-
kuja kerättiin yhteensä 334 595 kappaletta, 
jotka riittäisivät 22 000 limsatölkin valmistuk-
seen. 

Kilpailun tarkoituksena oli saada mahdollisim-
man paljon alumiinituikkuja pois sekajätteen 
joukosta ja ohjata tuikut hyödynnettäväksi 
uusien alumiinituotteiden materiaalina. Jah-
din tarkoitus ei ollut lisätä tuikkujen kulutusta. 
Koululaiset oppivat verkostoitumista jahdates-
saan tuikkuja kotoa, naapureista, sukulaisilta ja 
lähiyrityksistä. Tyhjät tuikkukuoret kelpaavat 
jahdin jälkeen hyvin metallinkeräykseen.
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Sähkölaitteet 
kierrätykseen ilmaiseksi  
Tavallisen huushollin sähkölaitteiden kier-
rätys on helppo muistaa: sähköllä toimivan 
härvelin saa viedä kierrätykseen ilmaiseksi. 
Kierrätysmaksu on nykyään mukana uuden 
laitteen hinnassa, eikä sähköromusta tar-
vitse maksaa. Sähkölaitteiden valmistajat ja 
maahantuojat eli tuottajat ovat järjestäneet 
vastaanottoverkoston, jossa ovat mukana 
paikalliset jätekeskukset ja jäteasemat. Lähin 
vastaanottopiste löytyy kierrätys.info-sivulta.

Sähkölaitteen voi palauttaa kauppaan 
uutta laitetta ostaessa

Sähkölaitteita myyvät kaupat ovat velvollisia 
ottamaan ostotilanteessa vastaavan vanhan 
laitteen vastaan. Ilman ostopakkoakin pieniä 
alle 25 cm pituisia sähkölaitteita kerätään 
isoissa päivittäistavarakaupoissa (pinta-ala 
yli 1000 m²) ja isoissa sähkölaitteita myyvis-
sä erikoisliikkeissä (pinta-ala yli 200 m²). Pie-
nemmillä kaupoilla varastotilat ovat rajalliset, 
joten niillä on velvoite ottaa vanha sähkölaite 
vastaan vain ostotilanteessa.

Ei sähkölaitteita sekajäteastiaan

Sähkölaitteita ei saa sujauttaa sekajäteasti-
aan, sillä niissä voi olla vaarallisia osia ja ainei-
ta. Sähkölaitteiden jatkokäsittely tapahtuu 
ensisijaisesti Suomessa. Vaaralliset osat ja 
aineet poistetaan niistä ensin. Monet sähkö-
laitteet sisältävät myös arvokkaita metalleja 

ja osia, joita hyödynnetään uusien laitteiden 
valmistuksessa tai osana uutta tuotetta. Jot-
kut laitteet päätyvät uudelleenkäyttöön tar-
kastuksen jälkeen.

Loistelamput, energiasäästölamput ja 
led-lamput sähkölaitteiden vastaan-
ottoon

Sähkölaitteiden kierrätykseen kuuluvat myös 
loistelamput, energiansäästölamput sekä 
led-lamput.  Loiste- ja energiansäästölamput 
on hyvä pitää ehjinä, sillä ne sisältävät pienen 
määrän elohopeaa. Jos tällainen lamppu sär-
kyy, kannattaa huone tuulettaa ja viedä lam-
pun jäämät sähkölaitteiden vastaanottoon, 
sillä niistä saadaan vielä lasi ja metalliosat 
talteen. Halogeenilamput, hehkulamput ja 
autojen lamput ovat sekajätettä. 

Sähkölaitteiden vastaan-
ottopisteisiin kuuluvat 
kaikki verkkovirralla, 
akulla tai paristolla 
toimivat laitteet

Jääkaapit, pakastimet
TV:t, tietokoneet
Pölynimurit, kahvinkeittimet,
puhelimet, radiot
Palovaroittimet
Loisteputket, energiansäästö-
lamput, led-lamput

VINKKI!
Palauta paristot kauppaan

Teippaa virtanavat piiloon 
nappiparistoista sekä muista 
litiumparistoista ja -akuista, 
jotka tunnistat Li-alkuisesta 
merkinnästä
Pussita vuotaneet paristot
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Kotipihalta vieraskasvit kuriin  
Vieraskasvit ovat aikoinaan tuotu Suomeen 
puutarhoihin silmäniloksi, mutta silloin ei 
ole arvattu niiden haitallisia vaikutuksia. Ne 
leviävät tehokkaasti ympäristöön ja valtaa-
vat kasvupaikat alkuperäisiltä lajeilta. Vieras-
lajeja ovat mm. jättiukonputki ja jättipalsami, 
joista ensimmäinen on osoittautunut myös 
vaaralliseksi polttavalla kasvinesteellään. 
Vaikka kasvilajit ovat hankalasti hävitettäviä, 
niiden torjuntaan kannattaa silti ryhtyä, roh-
kaisee erikoisneuvoja Tiina Ikonen Pohjois-
Savon Martat ry:stä ja jatkaa, että myös 
kasvijätteet on hävitettävä siten, ettei kasvi 
enää niistä leviä. 

Jättiukonputken kimppuun heti 
alkukesästä

Paras aika käydä taistoon jättiukonputkea 
vastaan on alkukesä. Yksittäinen kasvi kaive-
taan lapiolla juurineen ylös maasta. Kasvin 
voi juurineen jättää maan pinnalle kuivu-
maan. Jos kasvi ehtii kukkimaan, on kukinto 
korjattava jätesäkkiin ja vietävä säkki poltet-
tavaksi, koska kasvi leviää siemenestä. Kukin-
toa ei saa laittaa kompostiin, sillä siemenet 
säilyvät siellä elinkelpoisina.

Laajan jättiukonputken kasvuston torjun-
taan käydään heti keväällä kasvin noustua 
ylös maasta. Tehokkainta on  kemiallinen kä-
sittely glyfosaatti-pohjaisella torjunta-aineel-
la, jota käytetään pakkauksen käyttöohjeen 
mukaan. Tarvittaessa käsittely on uusittava ja 
käytettävä myös mekaanista torjuntaa mm. 
kaivamalla ja peittämällä. Laajojen kasvusto-
jen ollessa kyseessä on parasta kysyä torjun-
ta-apua ympäristöviranomaisilta, suosittelee 
Ikonen.

Torjuntatoimissa on ehdottomasti suojatta-
va itsensä, sillä jättiukonputken kasvineste 

on hyvin myrkyllistä etenkin auringonvalos-
sa. Vaatetuksen on oltava vedenpitävä, silmät 
on suojattava ja on pidettävä hengityssuo-
jainta. Paljain käsin kasviin ei saa koskea. 
 
Jättipalsami on helppo kitkeä tai niit-
tää ennen kukintaa

Jättipalsami on yksivuotinen kasvi, ja se leviää 
vain siemenien avulla. Auki poksahtaessaan 
siemenkota sinkauttaa siemenet monen met-
rin päähän. Jättipalsami kitketään tai niitetään 
2 - 3 kertaa kesässä ennen kukintaa. Kitkemällä 
jättipalsami lähtee helposti juurineen maasta 
irti. Niittäminen viikatteella tai siimaleikkurilla 
sopii laajoille esiintymille, mutta kasvin katkai-
seminen pitää tehdä mahdollisimman läheltä 
maanpintaa. Torjunta-aineita kannattaa käyt-
tää vain hankalakulkuisiin paikkoihin.

Kukintoja tai siemenkotia ei saa jättää maa-
han, vaan ne pitää kerätä ehjään jätesäkkiin, 
koska siemenet voivat kypsyä vielä var-
ren katkaisemisen jälkeenkin. Pelkät varret 
voi kompostoida mutta ennen sitä varret 
on hyvä kuolettaa kuivaamalla auringossa 
mustan muovin päällä, etteivät ne juurru 
uudelleen. Kasvijätteet voi kuivattuina haja-
asutusalueella myös polttaa, mutta poltta-
misessa on aina varmistettava oman kunnan 
määräykset puutarhajätteen polttamisesta, 
muistuttaa Ikonen.

Vieraskasvien jätteitä otetaan vastaan jäte-
keskuksiin ja jäteasemille muovipussiin pa-
kattuina. Henkilökunnalle on ilmoitettava 
vieraskasvijätteistä erityiskäsittelyn takia.

Jättiukonputki, kuva Terhi Ryttäri Jättipalsami, kuva Terhi Ryttäri
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Kevätauringon lämmittäessä on hyvä kurkis-
tella komposteihin, mitä niille kuuluu.  Jäistä 
elintarvikekompostia sulatellaan, käynnistel-
lään ja tyhjennellään tarvittaessa, sulaneet 
puutarhajätekompostit käännetään ja kyp-
symässä olleet kompostimullat levitetään 
hyötykäyttöön.

Elintarvikekomposti käyntiin

Jos komposti on vielä kohmeessa, avataan 
tuuletusluukut ja kompostorin kantta voi pi-
tää auki tai raollaan. Kompostia voi sulatella 
kaatamalla sinne kuumaa vettä (200 litran 
kompostoriin noin 10 litraa) ja laittamalla si-
sään kuumalla vedellä täytetyn kanisterin tai 
virvoitusjuomapulloja. Kun komposti sulaa, 
sitä sekoitellaan ja samalla tarkistetaan kos-
teus. Kumihansikas tai muovipussi kädessä 
puristetaan kompostimassaa kevyesti. Jos 
kompostista tippuu pari tippaa vettä, on kos-
teus sopiva. Jos komposti on liian kuiva, lisä-
tään vettä. Liian märkään kompostiin lisätään 
seosainetta.

Keväällä kompostoriin ilmestyy usein kärpä-
sen toukkia. Niistä ei kannata säikähtää, vaan 
lisätään seosainetta ja sekoitetaan. Pinnalle 
laitetaan vielä seosainetta. Kun komposti 
lämpenee, eivät toukatkaan enää siinä viihdy.

Kevätkääntö puutarhakompostille

Sulanut puutarhakomposti käännetään, ja 
otetaan valmis multa kompostin pohjalta 
käyttöön. Pohjalle laitetaan ensin karkeaa 
ainesta, kuten haketta, risusilppua tai kat-
kottuja oksan pätkiä, ja kasataan vuorotellen 
kuivaa puutarhajätettä ja typpipitoista aines-
ta (tuoretta vihreää kasvijätettä, lantarakeita 
tai kompostiherätettä) uudelleen kompos-
tiksi. Kerroksia kastellaan, ja lopuksi komposti 
peitetään kuivilla puunlehdillä ja suojataan 
muovilla. Muovipeitteen helmat jätetään 
auki.

Kompostimulta on hyvää kasveille

Tasalaatuinen ja hyvin maatunut multa voi-
daan hyödyntää kaikkialla puutarhassa, sillä se 
käy sekoitettavaksi kasvualustaan tai katteeksi 
kasvien juurille. Kompostimulta, josta erottuu 
vielä puunkappaleita ja kaarnapaloja, sopii 
marja- ja koristepensaiden juurille 5 - 10 cm 
kerroksena. Kompostimultaa voidaan levittää 
haravalla myös nurmikkoon, ja karkeammat 
palat voi kasata pensaiden alle. Jos kompostis-
ta tunnistaa vielä elintarvikkeita, on komposti 
raakaa levitettäväksi. Käytettäessä ravinnepi-
toista kompostimultaa kasveille on lannoituk-
sen määrää vähennettävä.

Kompostit kuntoon keväällä 

Huussijäte kompostiin

Huussi- eli kuivakäymäläjäte kannat-
taa ehdottomasti jälkikompostoida 
omalla tontilla. Arvokkaat ravinteet 
hyödynnetään puutarhassa ensisi-
jaisesti koristekasveilla, mutta myös 
hyötykasveilla. Käymäläjäte kompos-
toituu jo vuodessa käyttökelpoiseksi, 
ja talven aikana se vielä hygienisoituu.

Kompostointi onnistuu hyvin sekoitet-
tuna puutarhajätekompostiin, mutta 
on huomioitava, että nesteitä ei saa 
valua maahan. Pelkästään käymälä-
jätteelle tarkoitetussa kompostorissa 
on oltava tiivis pohja. Täysin kypsästä 
mullasta ei enää erotu lähtöaineita, 
jolloin sen voi sekoittaa kasvimaahan. 
Valmista multaa levitetään keväällä 
vain 2 – 5 cm kerroksena, koska multa 
on erittäin ravinnepitoista.

Hyviä seosaineita 
eli kuivikkeita 

Pihan haravointijäte
Kuorike
Puuhake
Kutterinlastu
Turve sekoitettuna edellisiin
Puolikypsä komposti sekoitettuna 
muihin seosaineisiin
Silputtu olki ja ruoho turpeeseen 
sekoitettuina
Kananmunakennot ja paperirulli-
en hylsyt silputtuina tai muuhun 
seosaineeseen sekoitettuina
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Istut laiturilla ja katsot peilityyntä järvenpintaa. Yksinäinen kuovi rik-
koo silloin tällöin hiljaisuuden ja metsän humina auttaa unohtamaan 
kiireen ja stressin. Harmonia olisi täydellinen ellei aitan takana olisi se 
inhottava roskakasa, joka pitäisi viedä pois. Kauas pois silmistä ja mie-
lestä. Mutta minne?

Eipä hätiä mitiä, kaikelle löytyy paikkansa. Lajittele jätteistä erikseen 
hyötyjätteet (paperi, lasi, metalli, kartonki), biojätteet, vaaralliset jät-
teet ja sähkölaitteet. Lajitellut hyötyjätteet voit viedä maksutta ekopis-
teisiin. Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet voit toimittaa vaarallisten jät-
teiden vastaanottopisteisiin niiden vastaanottoaikoina. Lääkejätteet 
voit toimittaa maksutta apteekkiin ja paristot maksutta paristoja myy-
viin liikkeisiin. Biojätteet voit kompostoida itse omassa kompostorissa. 

Kierrätys ja lajittelu on helppoa. 
Kun siihen kerran lähdet mukaan 

ja opit sen, jatko sujuu 
melkein itsestään!

Tulisijassa voi polttaa puhdasta puuta, paperia, kartonkia tai pahvia. 
Poltettavan puun pitää olla käsittelemätöntä eli se ei saa olla kylläs-
tettyä, maalattua eikä lakattua. Maito- ja piimätölkkejä voi polttaa tu-
lisijassa, vaikka niissä on ohut kerros muovia. Jätteiden avopoltto ei 
ole sallittua.

Tehokkaan lajittelun jälkeen jäljelle jää enää hyödyntämiskelvoton se-
kajäte. Sekajätteen osalta kaikkien asuinkiinteistöjen ja loma-asunto-
jen on kuuluttava järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin 
haja-asutusalueillakin. Kiinteistö tekee sopimuksen jäteastian tyhjen-
nyksestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön sekajäte-
astia tyhjennetään tällöin jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja 
kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä.

Tässäpä lyhyesti vastauksia kesämökkisi jätehuolto-ongelmiin. Jos 
jotain jäi mielen päälle, ota rohkeasti yhteyttä Ylä-Savon Jätehuolto 
Oy:hyn!

PS. Tämä tärkein asia meinasi unohtua kirjoituksesta: 
HYVÄÄ, RENTOUTTAVAA JA AURINKOISTA KESÄÄ! :)

Mökkiläisten jätehuolto
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Marraskuussa 2013 Ylä-Savon jätekeskuk-
sella aloitti työskentelyn uutena käyttöpääl-
likkönä Jussi Antikainen. Jussi jatkaa eläk-
keelle siirtyneen Esko Tolppasen työtä.

Jussi on 29 vuotias ja kotoisin Sonkajärveltä. 
Jussi on koulutukseltaan filosofian kandi-
daatti (ympäristötieteet). Perheeseen kuuluu 
vaimo ja 1,5 vuotias tytär. Jussin harrastuksiin 
kuuluu jääkiekko ja jalkapallo.

Uusi käyttöpäällikkö 
Ylä-Savon Jätekeskuksella

- Parasta käyttöpäällikön töissä on tehtävien 
monipuolisuus. Joka päivä oppii jotain uut-
ta ja joutuu soveltamaan jo opittuja taitoja. 
Työyhteisönä Ylä-Savon jätehuolto Oy on 
parhaasta päästä. Työkavereita autetaan ja 
työvuorojen vaihdoissa joustetaan sillä va-
kituisia työntekijöitä on vain 6.  Ainoastaan 
vähäiset voitot työpaikan kimppavakioveik-
kauksessa harmittavat.

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 kotitalouk-
sien vaarallisia jätteitä.

Asioi sujuvasti Ylä-Savon jätekeskuksella
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 ot-
taa 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 jätekeskusalueella aina sellaiseen paikkaan, 
jossa se ei haittaa muuta liikennettä. 
Vastaanottajan antamien ohjeiden tarkka kuunteleminen ja nou-
dattaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia.  
Kuormapeitto on poistettava ennen punnitusta kuorman tarkasta-
misen takia (jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, vastaanottajalle 
on ilmoitettava syy). 
Vaa’alle ajaminen on sallittua vasta tietojen ilmoittamisen jälkeen. 
Jätekeskusalueella on ajettava maltillisesti liikenne- ja henkilöva-
hinkojen 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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– pienin askelin kohti puhtaampaa Ylä-Savoa

Mika Jauhiainen
Neuvoja 
040 527 3014
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi   

Risto Kauhanen
Toimitusjohtaja 
040 526 3014
risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

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
www.ylasavonjatehuolto.fi

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


