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BIOJÄTTEET  
SEKAJÄTTEEN 
RIESANA
Vuosi sitten kirjoitin biojätteestä ja sen vähentämistarpeesta. Tänä vuonna aiheeni 
on sama, onhan viime vuoden lopulla alkanut valtakunnallinen biojätekampanja, 
jolla pyritään koko valtakunnassa vähentämään biojätteen määrää sekajätteessä.

Ylä-Savon Jätehuollossa on juuri valmistunut jätteen koostumustutkimus, mis-
sä tutkittiin sekajätteen koostumusta. Biojätettä yläsavolaisessa sekajätteessä oli 
edelleen lähes kolmannes, mikä on suurin piirtein valtakunnallista keskiarvoa. Pa-
rempaan suuntaan on toki menty, mistä kiitos alueemme asukkaille, mutta teke-
mistä vielä riittää.

Biojätteen erilliskeräys tai kompostointi on ehkä yksi helpoimmista, mutta samalla 
vaikuttavimmista ekoteoista, joita jokainen alueemme asukas voi arjessaan tehdä? 
Mitä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi sitten vaatii? Ennen kaikkea se vaa-
tii halun alkaa erottelemaan biojäte sekajätteestä ja sen edelleen laittamista joko 
erilliskeräysastiaan tai kompostoriin. Kun tuon kynnyksen on ylittänyt, jatkossa ei 
tarvitse kuin silloin tällöin tarkistaa, että kompostorissa on hyvät olosuhteet kom-
postoitumiselle eli tarpeeksi happea, riittävästi kosteutta ja sopivasti kuiviketta. 
Kun nuo ovat tasapainossa, huolehtivat mikrobit itse työstä eli 
biojätteen muuttamisesta maanparannusaineeksi. Ja jos 
Sinulla ei vielä kompostoria ole, voit hankkia sen kaut-
tamme. Tuomme vaikka kotipihallesi, jos et pääse 
sitä jätekeskukseltamme hakemaan.

Kerros- ja rivitaloissa järkevintä on erilliskeräys, 
missä jätteenkuljettaja tyhjentää biojäteas-
tian ja tuo sen Ylä-Savon jätekeskukseen, 
josta se edelleen ohjataan vietäväksi bio-
kaasutuotantoon Kuopion biotehtaalle. 
Jos taloyhtiössäsi ei vielä ole biojätteen 
erilliskeräystä, ota asia rohkeasti puheeksi 
taloyhtiösi kevätkokouksessa ja aloittakaa 
erilliskeräys.

Nyt kuitenkin toivotan upean alueemme 
asukkaille lumisen pakkastalven jälkeen au-
rinkoista kevään jatkoa ja lämmintä kesää. Kul-
jetaan jatkossakin yhdessä kohti puhtaampaa ja 
parempaa Ylä-Savoa.

RISTO KAUHANEN | TOIMITUSJOHTAJA, 
YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO
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Yhteinen Juttu on Ylä-Savon  
Jätehuolto Oy:n asiakaslehti.

Painos 30 500 kpl
Toimitus Mika Jauhiainen, Risto Kauhanen ja  
Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyöryhmä. 
Painopaikka Punamusta Oy, Joensuu 2021 

Taitto Avidly Oyj

Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
www.ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja 017 743 379

Itä-Suomen jäteneuvontayhteistyössä ovat mukana 
kunnalliset jäteyhtiöt Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy, 

Puhas Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja jätelaitos Kainuun 
jätehuollon kuntayhtymä sekä jätettä energiaksi hyö-

dyntävä Riikinvoima Oy. Jaamme tietoa jätehuollon pal-
veluista ja lajittelun tärkeydestä sekä autamme ihmisiä 
tekemään valintoja puhtaamman ympäristön puolesta. 
Tuotamme yhteistyössä muun muassa Yhteinen juttu 

-asiakaslehteä ja seinäkalenteria.
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Hyväkuntoisten  
tavaroiden tuo ja 
vie -piste Ylä-Savon  
Jätekeskuksella
Ylä-Savon jätekeskuksella toimii 
hyväkuntoisten kodintavaroiden tuo ja 
vie -piste. Piste on avoinna jätekeskuksen 
aukioloaikoina. Pisteen tarkoitus on olla 
toimiva tavaroiden uudelleenkäyttöä 
helpottava palvelu. Asiakas voi jättää 
hänelle tarpeettoman, käyttökelpoisen 
kodintavaran pisteeseen. Jos asiakas 
näkee pisteessä jotain tarpeellista, voi 
hän viedä sen mukanaan ja antaa sille 
lisää käyttöikää.  Palvelu on tarkoitettu 
kotitalouksille ja tavarat omaan 
käyttöön – ei myyntiin.

Katso lisätietoja ja -ohjeita osoitteesta  
www.ylasavonjatehuolto.fi/tuojaviepiste

Tallenna kameraasi mieluisa 
yhteinen hetki ja lähetä kuvasi 
kuvakilpailuumme. Kuvauspaikan 
tulee sijaita Itä-Suomessa. Parhaat 
kuvat valitaan seuraavaan 
vuosikalenteriimme 2022, ja 
kalenterissa julkaistujen kuvien 
kuvaajat palkitaan Ticketmasterin 
70 € lahjakortilla.

Kuvien on oltava vaakakuvia (enintään 
3 kpl), ja niiden on oltava digikuvina 
jpg-muodossa. Varmista, että kuvat ovat 
tiedostokooltaan riittävän suuria (yli 4 Mt) 
hyvällä resoluutiolla, jotta ne soveltuvat 
painettaviksi. Lähetä kuvasi 31.8.2021 
mennessä sähköpostiin: 
yhteinenjuttu@yjkuvat.fi.

Vaihtoehtoisesti voit julkaista osallistumis-
kuvasi myös omalla Instagram-tililläsi, mi-
käli tilisi on julkinen. Tällöin kuvan tekstiin 
tulee merkitä @yhteinenjuttu ja 

#yhteinenjuttukuvakisa2022. Tämän jäl-
keen me uudelleenjaamme kuvasi 
@yhteinen juttu -Instagram-tilillämme, 
jossa julkaisemme kaikkien osallistujien 
kuvat. Vaikka julkaisisit kuvasi Instagra-
missa, alkuperäisestä kuvasta tulee olla 
painokelpoinen versio siltä varalta, että se 
päätyisi kalenteriin. Instagramin kuvagalle-
riassa eniten tykkäyksiä 30.9.2021 mennes-
sä saanut kuva palkitaan Ticketmasterin 
70 € lahjakortilla.

Lähetettyjä kuvia voidaan käyttää myös 
muussa Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteis-
työn viestinnässä kuten asiakaslehdissä ja 
nettisivuilla. Kuvakisan järjestäjä pidättää 
oikeuden kuvien käyttöön, eikä julkaistuis-
ta kuvista makseta palkkiota. Itä-Suomen 
jäteneuvonnan yhteistyössä ovat mukana 
Ekokymppi, Jätekukko, Metsäsairila, Puhas, 
Ylä-Savon Jätehuolto ja Riikinvoima.

@yhteinenjuttu
#yhteinenjuttukuvakisa2022

Lämpökompostoreita 
myynnissä Ylä-Savon  
Jätekeskuksella
Ylä-Savon Jätekeskuksella (Kierrätyskatu 15, Iisalmi) on myynnis-
sä lämpökompostoreita. Kompostorimalli on UK-Muovi Greeny 
250 l kompostori hintaan 295 € / kpl (sis. alv. 24 %). Hinta sisältää 
kompostorin Ylä-Savon jätekeskukselta noudettuna sekä kom-
postointioppaan. Kompostorille voi myös tilata kotiinkuljetuksen. 
Toimituksen hinta on Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella 
(Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Viere-
mä) 30 €. Kompostorilla on yhden vuoden takuu.

Kompostorivarauksen voi tehdä sähköpostilla 
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi 

Ajankohtaista

Valokuvakisa kalenteriin 2022:  
Yhteinen hetki
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Kuopiolainen Antti Savolainen elää 
kuten opettaa. Hän kasvattaa ja pyytää 
ruokaa itse, ja nelihenkisen perheen 
ruokahävikki on vähäistä. Kiinnostus 
kestävämpään arkeen syttyi Antin 
ollessa nuori mies, mutta taustalla on 
lapsuudesta asti kumpuava ymmärrys 
ruoantuotannon kokonaisvaltaisuutta 
kohtaan.

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisö-
pedagogiaa opiskelevan Antin perheeseen kuuluu 
puoliso ja kaksi lasta. Kestävät valinnat ovat iso osa 
perheen arkea, mutta muutos ei tapahtunut yh-
dessä yössä. “Olin aiemmin tavallinen nuori mies, 
joka ei liiemmin miettinyt ruokahävikin syy-seu-
raussuhteita. Muuttaessani puolisoni kanssa yh-
teiseen kotiin hän innosti minut kiinnittämään 
aluksi huomiota lajitteluun”, Antti muistelee. 

Kestävä elämäntapa otti enemmän jalansijaa, 
kun pari sai ensimmäisen lapsensa. Antti kertoo 
heränneensä silloin uudella tapaa vastuuseen ja 
ympäristökysymyksiin. “Siinä heräsi tietynlainen 
kapinallisuus, kun tulevaisuutta alkoi miettimään 
syvemmin”.

Arvostuksen taustalla on vaivannäköä

Antilla on aina ollut kunnioittava suhtautuminen 
ruokaan, sillä hän näki jo varhain, miten ruokaa 
hankitaan itse. Hänen isovanhempansa kasvat-
tivat ruokaa ja kalastivat – ja näin Antti tekee 

nykyisin myös itse. Antti perheineen kasvattaa 
ruokaa omilla maillaan mökillä, ja läheisellä jär-
vellä voi myös kalastaa. Omasta kasvimaasta saa 
muun muassa yleisimpiä juureksia ja palkokasve-
ja, ja näitä viedään mukana myös kaupunkikotiin. 
“Sadonkorjuun jälkeen omia juureksia riittää jopa 
maaliskuulle asti”.

Mökillä on kantovesi, joten sateettomina aikoina 
kasteluvesi kannetaan järvestä. Tämä vaikuttaa 
myös siihen, ettei ruokaa halua heittää hukkaan. 
“Kun kuivimpien kausien iltoina kantaa 250 litraa 
kasteluvettä, kitkee tai harventaa, ymmärtää, mitä 
tuotanto vaatii. Arvostus ruokaa ja sen tuotantoa 
kohtaan nousee, kun asian eteen näkee itse vai-
vaa”, Antti kertoo. 

Kestävyys sujahti osaksi arkea

Antti kertoo, että heidän taloudessaan ruokahä-
vikkiä syntyy vähän. “Käymme isoilla ruokaostok-
silla kerran viikossa. Viikon kuluessa jääkaappi on 
jo melko tyhjillään, jolloin hyödynnämme vielä 
kuivakaapin antimia”, Antti kertoo. Kun jääkaa-
pin antaa tyhjentyä reippaasti ennen seuraavaa 
kauppareissua, on ruoan määrä mitoitettu juuri 
sopivasti eikä ruokahävikkiä synny. “Toki jos jotain 
kriittistä loppuu, niin sitä haetaan kaupasta lisää 
viikon aikana”.

Pitkään syömäkelpoisina ruokina Antti vinkkaa 
erilaiset juurekset. “Juurekset säilyvät hyvinä pit-
kään. Niitä kun pitää aina jääkaapissa, saa näp-
pärästi hyvää ja terveellistä ruokaa, esimerkiksi 
sosekeittoa”. Antti myös muistuttaa, että elintar-
vikkeiden parasta ennen -merkinnät ja viimeiset 

käyttöpäivät eivät aina kerro koko totuutta. “Myös 
omiin aistimuksiin kannattaa luottaa ruoan syö-
mäkelpoisuuden arvioinnissa”.

Kaikkea biojätettä ei voi välttää, esimerkkinä per-
kuujätteet tai hedelmien kuoret. “Biojätteen hä-
vittäminen sekajätteen mukana ei ole järkevää, 
sillä silloin sen ravinteet menevät täysin hukkaan. 
Jos itsellä biojätettä syntyy vähän, voi esimerkik-
si omakotitaloalueella jakaa naapuruston kanssa 
yhteisen biojäteastian. Taloyhtiöistä löytyy usein 
oma astia biojätteelle”, Antti vinkkaa. 

Tieto lisää ymmärrystä

Päivittäisiä kestäviä valintoja Antti ei koe erityisen 
työlääksi ja kertookin sen sujahtaneen nopeas-
ti osaksi arkea. “Kestävyydestä tulee nopeasti 
normi. Vaikka asia vaatii aluksi jonkin verran tie-
toista punnitsemista, uuteen ajatteluun tottuu 
kuitenkin äkkiä. Toki fyysinen työ esimerkiksi 
kasvimaan parissa on työlästä, mutta se ei tunnu 
niin raskaalta, kun hommaan on motivoitunut”.  
Kestävien valintojen ja etenkin ruokahävikin tie-

KESTÄVÄMMÄT VALINNAT 
TEKEVÄT HYVÄÄ
TEKSTI JA KUVITUS | AVIDLY OYJ 
VALOKUVA | MARKUS ASPEGREN

“Kestävyyden 
pohdinnasta 

tulee nopeasti 
normi.”

ANTTI SAVOLAINEN

Antti Savolainen seuraa mielellään 
istutetun siemenen kehittymistä 
ravinnepitoiseksi raaka-aineeksi. 
“Esimerkiksi pienen porkkanansiemenen 
matka istutuksesta ruokalautaselle on 
vuosittain yhtä mykistävä kokemus. 
Arvostus luontoa kohtaan nousee, kun 
näkee mitä vesi, lämpö sekä ravinteikas 
ja terve maaperä voivat yhdelle 
siemenelle tehdä”.
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toisen välttämisen takana Antilla on runsaasti 
pohdintaa koko maailman tilasta. “Tuntuu to-
della väärältä, että syömäkelpoista ruokaa hei-
tetään roskiin, kun samaan aikaan maailmassa 
nähdään niin paljon nälkää”.

Antti on huolissaan myös luonnon monimuo-
toisuuden vähenemisestä, kun on vastattava 
kasvavaan kulutukseen. “Tehotuotannon edes-
tä raivataan paljon metsiä, myös Suomessa. 
Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit 
ovat kuitenkin elintärkeitä ihmiselle”, hän muis-
tuttaa.

Antti toivoo, että ihmiset saisivat kosketuksen 
ruoantuotantoon, esimerkiksi kasvattamalla 
sitä itse omalla maalla, parvekkeella tai vuok-
ratulla palstalla – näin sen vaatimat resurssit 
ymmärtää paremmin ja haaskausta alkaa tie-
toisesti välttämään. Jos tähän ei ole itsellä mah-
dollisuuksia, voi tarjoutua vaikkapa peltoa tai 
kasvimaata omistavan tuttavan avuksi.

Vinkkejä ja inspiraatiota kestävämpiin ratkai-
suihin voi löytää myös lähempää kuin arvaa-
kaan. Aikoinaan omavaraisesti ja askeettisesti 
eläneellä vanhemmalla ikäluokalla on run-
saasti käytännön kokemusta siitä, kun ruo-
ka tuotettiin itse ja kaikki käytettävissä oleva 
hyödynnettiin tehokkaasti uudelleen. Juuri 
mitään ei heitetty hukkaan. “Vanhalla kansalla 
on paljon hyvää hiljaista tietoa. Siitä kannat-
taa kysyä niin kauan, kuin se on mahdollista”, 
Antti rohkaisee. 

Rakasta joka murua -kampanja 
on ympäristöministeriön, maa- 
ja metsätalousministeriön sekä 
Suomen Kiertovoima ry:n ja Suo-
men Kuntaliiton järjestämä kam-
panja, joka puhuu ruokahävikin 
vähentämisen ja biojätteen lajit-
telun puolesta. Vuoden loppuun 
asti kestävän kampanjan aikana 
suomalaisia kannustetaan kestä-

vämpiin ratkaisuihin, jotta ruo-
kahävikkiä syntyisi mahdollisim-
man vähän ja biojätteen lajittelu 
lisääntyisi. Tällä hetkellä syömä-
kelpoisesta ruoasta haaskataan 
Suomessa koko elintarvikeketjus-
sa noin 10–15 %. Suomi on sitou-
tunut puolittamaan ruokahävik-
kinsä vuoteen 2030 mennessä, ja 
tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Rakasta joka murua – 
koska ruoka on parasta syötynä!

Lue lisää osoitteesta biojate.info

Suunnittele 
ostokset

RAKASTA 
JOKA MURUA

Luota 
aisteihin 

Tee tähteistä 
uusia herkkuja 
martat.fi/havikista-herkuksi

5

https://www.biojate.info
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BIOJÄTTEEN ERILLIS- 
KERÄYKSEEN LIITTYMINEN

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan 
biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin 
kiinteistökohtaisiin biojäteastioihin taajamien 
asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään viisi 
asuinhuoneistoa.  Erilliskeräyksessä kiinteis-
tön biojäteastiat tyhjennetään säännöllisesti 
jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennys-
väleillä. Myös pienemmät taajamien asuin-
kiinteistöt (muun muassa pari- ja omakoti-
talot) voivat halutessaan liittyä biojätteen 
erilliskeräykseen, vaikka liittymisvelvoitetta ei 
olekaan. Edullisin vaihtoehto erilliskeräykseen 
liittymiseen esimerkiksi omakotitaloalueella 
on yhteisen biojäteastian hankkiminen naa-
pureiden kanssa. Tällöin biojäteastian tyhjen-
nysmaksut voi jakaa astiaa käyttävien osak-
kaiden kesken. Yhteisestä astiasta tulee tehdä 
ilmoitus Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle. 

Kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräyk-
seen Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja 
Varpaisjärven alueella tekemällä sopimuksen 
valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 
Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden ja Viere-
män alueella biojätteen erilliskeräykseen liity-
tään tekemällä sopimus Ylä-Savon Jätehuolto 
Oy:n kanssa.  Koska biojätteen erilliskeräys on 
järjestetty vain taajama-alueilla, haja-asutus-
alueiden asuinkiinteistöt eivät voi liittyä bio-
jätteen erilliskeräykseen. Haja-asutusalueiden 
kiinteistöille suositellaan omaa kompostointia
 

KOMPOSTOINTI

Biojätteiden kompostointi on taajamassa 
sijaitsevien kiinteistöjen vaihtoehto biojät-
teen erilliskeräykselle. Haja-asutusalueella 
kompostointi on kiinteistöjen ainoa vaihto-
ehto biojätteen käsittelyyn. Kompostointi 
soveltuu lähinnä pienille kiinteistöille kuten 
omakotitaloille ja kesämökeille. Hyvä vaihto-
ehto biojätteen kompostoimiselle esimerkiksi 
omakotitaloalueella on yhteisen kompostorin 
perustaminen ja ylläpito kimpassa naapu-
rin tai naapureiden kanssa. Myös taajamien 
taloyhtiöillä on mahdollisuus kompostoida 
biojätteet itse. Tällöin ei tarvitse liittyä biojät-
teen erilliskeräykseen. Kompostoinnista tulee 
tehdä ilmoitus Ylä-Savon jätehuoltolautakun-
nalle.

Elintarvikejätteen kompostointiin on oltava 
lämpöeristetty ja jyrsijäsuojattu kompostori. 
Lisäksi tarvitaan seosainetta, jota ripotellaan 
joka kerta biojätteen päälle pitämään kom-
postia ilmavana. Kompostointi vaatii jonkin 
verran huolenpitoa, mutta tuloksena biojät-
teet kompostoituvat nopeasti ja kompostista 
saa hyvää multaa. 

Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet 
jätehuoltomääräysten mukaisesti, on sekajä-
teastian tyhjennysvälejä mahdollista piden-
tää. Ensin on kuitenkin annettava selvitys 
kompostoinnista Ylä-Savon jätehuoltolauta-
kunnalle. Tämän jälkeen on sekajäteastian 
tyhjennysvälin muutoksesta ilmoitettava se-
kajäteastian tyhjentävälle jätteenkuljetusyrit-
täjälle.

HUOM!
Kompostointi- ja jätekimppa- 
ilmoituslomakkeet löydät Ylä-Savon 
jätehuoltolautakunnan nettisivulta  
www.jatehuoltolautakunta.fi

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot  
löydät Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n  
nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi/
jatteenkuljetusyritykset 

Lisätietoa kompostoinnista 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n nettisivulta 
www.ylasavonjatehuolto.fi/kompostointi  

Biojätteen lajittelun ja 
käsittelyn etuja
• Palautetaan biojätteiden sisältämät 

ravinteet takaisin kiertoon.

• Pienennetään kiinteistön jätemaksuja.
Parannetaan ekovoimalaitokselle 
polttoon menevän sekajätteen laatua, 
kun biojätettä ei ole sen joukossa.

Asiakaspalveluun ja neuvontaan esitetään usein kysymys, miten biojätteen lajittelu tulisi toteuttaa 
esimerkiksi kerros-, rivi- tai omakotitalojen kotitalouksissa. Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella 
(Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) vaihtoehdot ovat seuraavat:

BIOJÄTTEEN 
KÄSITTELYVAIHTOEHDOT 
KOTITALOUKSILLE
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Jätelailla kiritään 
kiinni kierrätystavoitteita 
– biojätteen lajittelu 
kannattaa opetella 
viimeistään nyt
Suomalaisten roskapussien sisältö on viimeisen 15 vuoden aikana 
tutkittu 28 tutkimuksessa. Vaikka jätemateriaalien lajittelumahdol-
lisuudet ovat parantuneet, on yksi, joka tutkimustuloksissa pysyy: 
biojätteen osuus sekajätteestä on noin kolmannes. Erityisen harmit-
tavaa sisältöä biojäte sekajätepussissa on niillä asukkailla, joilta jo 
löytyisi kotipihastaan kompostori tai oma jäteastia biojätteelle.

Suomalaiset lajittelevat biojätettä eril-
liskeräykseen vuosittain 275 miljoonaa 
kiloa. Siitä tuotetaan biokaasua poltto-
aineeksi sekä multaa ja maanparannus-
ainetta metsiin ja pelloille. Kuitenkin 
tavallisista kotiroskiksista löytyy vielä 
enemmän biojätettä: yli 300 miljoonaa 
kiloa joka vuosi. Tämä poltetaan seka-
jätteen mukana. Poltettava jäte ja bio-
jäte olisivat molemmat tehokkaammin 
hyödynnettävissä erikseen.

Mahdollisuus lajitella ja kerätä biojätteet erikseen laajenee uuden 
jätelain myötä lähivuosina: lajittelun piiriin tulee jopa 800 000 uutta 
suomalaista. Muutaman vuoden kuluttua 10 000 asukkaan taajamis-
sa kaikilla – myös pientaloasujilla – tulee olla biojätehuolto järjes-
tettynä. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä Suomi on jo nyt jäljessä yh-
dyskuntajätteen kierrätystavoitteista. Ratkaisu kierrätyksen kasvuun 
löytyy tehokkaammasta lajittelusta. Yhä useamman asukkaan, ravin-
tolan, hotellin ja muun yrityksen sekä esimerkiksi tapahtumanjärjes-
täjän on tulevaisuudessa lajiteltava jätteensä. Ne, joilla biojätehuolto 
on jo järjestettynä, kannattaa käyttää sitä nykyistä tehokkaammin. 

Meneillään olevassa valtakunnallisessa Rakasta joka murua -kam-
panjassa kannustetaan ruokahävikin vähentämiseen ja biojätteen 
lajitteluaktiivisuuden parantamiseen. Kampanjassa muun muassa 
tarjoillaan yksinkertaisia arjen vinkkejä lajittelun tueksi. Kampanja 
kestää vuoden 2021 loppuun. 

Tänä vuonna muutettavan jätelain uudet vaatimukset tulevat voi-
maan lähivuosina. Kuitenkin jo nyt on hyvä valmistautua tulevaan. 
Välttämällä ruokahävikkiä voi jokainen pienentää syntyvän biojät-
teen määrää. Ympäristön ja talouden kannalta hyödyllisin jäte on 
kuitenkin se syntymätön jäte.

RIKU EKSYMÄ | TOIMITUSJOHTAJA  
SUOMEN KIERTOVOIMA RY KIVO, EDUSTAA JULKISTA 
JÄTEHUOLTOA JA KUNTIEN JÄTELAITOKSIA

Tämän päivän lähiarjen ja etätöiden ristitulessa olen löytänyt itseni 
pyörimästä enemmissä määrin kesämökkisaaren lähes pyhän kolmi-
naisuuden keskellä. Askeleet tekevät tätä kirjoittaessa polkuja han-
keen puuliiterille, saunalle ja ulkohuussiin. Jännitän mikä tätä menoa 
odotettavissa olevista kolmesta asiasta tapahtuu ensin; kevät tulee, 
puuliiteri tyhjenee, vai kompostoiva huussi täyttyy.

Puuliiterin tyhjenemisessä ja huussin täyttymisessä ei ole toisiaan tu-
kevaa ratkaisua. Huono on minkäänlaisen kompostin sisällöllä poltto-
puita saunan uunissa tai tuvan lämmityksessä korvata. Talven aikana 
perehdyin Riikinvoiman ekovoimalaitoksen polttoaineen laatuun, ja 
samat luonnonlait pätevät suuremmassakin mittakaavassa. Biojäte ei 
ole hyvää polttoainetta Riikinvoiman kattilassa, jonne roskat päätyvät 
niistä kotitalouksien ja työpaikkojen roska-astioista, jotka on tarkoi-
tettu palamiskelpoisille ja kierrätyskelvottomille roskille. Vuonna 2020 
valmistuneessa Suomen ympäristökeskuksen ja Circwaste-hankkeen 
tekemässä kotitalousjätteen lajittelututkimuksessa olivat Riikinvoi-
man vaikutusalueelta mukana Kuopio ja Joensuu. Näillä alueilla noin 
puolet biojätteestä päätyi vuonna 2019 edelleen lajittelemattomana 
väärään roska-astiaan.

Paras hyöty biojätteestä saadaan lajittelemalla se erikseen, jolloin se 
on mahdollista hyödyntää biokaasun tuotannossa tai kompostoida. 
Jätteenpoltossa biojäte on huonoa polttoainetta, koska se on mär-
kää, ja aiheuttaa korroosiota kattilassa, eli ruostuttaa kattilan paksuja 
metalliputkiseiniä puhki. Biojätteen sisältämät ravinteet puolestaan 
sekoittuvat muuhun jätteenpolton tuhkaan, eikä niitä saada hyödyn-
nettyä. Polttaminen on biojätteelle huonoin vaihtoehto niin ympäris-
tön näkökulmasta kuin taloudellisestikin, mutta valtakunnallisesti bi-
ojätteen osuus polttoon menevästä sekajätteestä on yli 35 %. Rakasta 
joka murua -biojätekampanjan artikkelin mukaan ”biojätteen lajit-
telun myönteiset ympäristövaikutukset ovat jopa muovin lajittelua 
suuremmat”. Biojätteen lajittelu on meidän kaikkien yhteinen juttu.

KATJA HÄKKINEN | RIIKINVOIMALLE MM.  
JÄT TEEN LAADUNHALLINTAA TEKEVÄ KONSULT TI

PALAAKO PORKKANA?

Riikinvoiman 
ekovoimalaitos 
hyödyntää 
itäsuomalaisten 
kierrätyskelvottoman 
jätteen energiaksi 
Leppävirralla. 
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METALLI
• Metallipurkit, -korkit ja -kannet

• Alumiinifoliot

• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret

• Tyhjät ja kuivat maalipurkit

• Metalliesineet

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia.  
Vie isot metalliromut jätekeskukselle tai -asemalle.

  Hyötykäyttö: Uusia metallipakkauksia, 
polkupyöränrunkoja, lapioita ja autonosia

MUOVIPAKKAUKSET
• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten 

jogurttipurkit, leikkele- ja juustopakkaukset

• Pesuaine- ja shampoopakkaukset

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit

• Muovipussit, -kassit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.  
Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

  Hyötykäyttö: Kukkaruukkuja, tiski- ja  
WC-harjoja, muovipusseja ja jätesäkkejä

TEKSTIILIT
• Vaatteet

• Kengät

• Kodintekstiilit

Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit pussiin suljettuina. 
Laita käyttökelvottomat tekstiilit sekajätteeseen.

  Hyötykäyttö: Uudelleenkäyttöön ja pieni osa 
materiaalikäyttöön esim. rätteinä teollisuudessa

PAPERI
• Sanoma- ja aikakauslehdet

• Mainokset

• Kirjekuoret

• Kopio- ja tulostepaperit

• Postikortit

• Tuoteluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan. 
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. 
Poista kirjoista kovat/muovitetut kannet.

  Hyötykäyttö: Sanomalehtipaperia sekä 
WC- ja käsipyyhepaperia

LASIPAKKAUKSET
• Lasipurkit

• Pantittomat lasipullot

Vain tyhjiä ja puhtaita lasipakkauksia. 
Poista korkit ja kannet. Etikettejä ja 
kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa.

  Hyötykäyttö: Uusia lasipurkkeja ja -pulloja 
sekä rakentamiseen vaahtolasia

VIE KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

KIITOS KUN LAJITTELET!

KARTONKIPAKKAUKSET
• Maito- ja mehutölkit

• Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

• Juomapakkausten kääreet

• Pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. 
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

  Hyötykäyttö: Kirjekuoria, kartonki- 
pakkauksia, aaltopahvia ja erilaisia 
kartonkihylsyjä
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VIE KOMPOSTORIIN TAI BIO- 
JÄTTEEN KERÄYSASTIAAN

VIE SEKAJÄTEASTIAAN

VIE JÄTEKESKUKSELLE

BIOJÄTE
• Ruuantähteet

• Hedelmien ja vihannesten kuoret

• Kahvinporot, teepussit

• Talouspaperit

• Kukkamulta, kasvit

Imeytä nesteet. Pakkaa biojäte ennen 
keräysastiaan laittamista, älä käytä muovia.

  Hyötykäyttö: Biokaasua sähkön ja 
kaukolämmön tuotantoon. Ravinteikas jäännös 
maatalouteen lannoitteeksi.

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Muovit ja styrox

• Likaiset kartongit, paperit ja muovipakkaukset

• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit

• Hygieniatuotteet

• Käyttökelvottomat vaatteet, 
jalkineet ja kodin tekstiilit

• Pölypussit ja siivousjätteet

• Tupakantumpit ja tuhka

• Hehkulamput ja halogeenilamput

• Purukumi

• Lemmikkieläinten kuivikkeet

• Pienet puuperäiset jätteet

Sekajätteet ovat jätteitä, joita ei voi kierrättää 
materiaalina.

  Hyötykäyttö: Sekajäte hyödynnetään energiaksi 
ekovoimalaitoksessa.

• Suuret jätteet ja jätekuormat

• Rakennusjäte

• Kiviaines

VAARALLINEN JÄTE
Kotitaloudet voivat viedä vaarallisen jätteen 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n järjestämiin 
vastaanottopisteisiin  veloituksetta.

• Kovettumattomat maali-, liima- ja  
lakkajätteet, myös näiden aerosolipullot

• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet  
(esim. trasseli) ja öljynsuodattimet

• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni

• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut

• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet  
sekä niiden pakkaukset

• Puunsuoja- ja kyllästysaineet

• Myrkyt ja desinfiointiaineet

• Uudenvuoden tina

SÄHKÖLAITTEET
Kotitaloudet voivat viedä sähkölaitteet myyntipisteisiin 
uuden laitteen oston yhteydessä, jätekeskukselle, 
jäteasemille tai muihin tuottajayhteisöjen hyväksymiin 
vastaanottopaikkoihin veloituksetta.

• Kaikki verkkovirralla, akulla tai 
paristolla toimivat laitteet

• Jääkaapit, pakastimet

• TV:t, tietokoneet

• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot

• Loisteputket, energiansäästölamput, 
LED-lamput

PARISTOT JA PIENAKUT
Kotitalouden paristot ja pienakut voi 
viedä myyntipisteisiin veloituksetta.

• Teippaa käytöstä poistettujen 
paristojen ja akkujen navat

• Pussita vuotaneet paristot

LÄÄKEJÄTE
Kotitalouden lääkejätteen voi viedä 
apteekkiin veloituksetta.

• Tabletit omissa liuskoissaan tai 
irrallisina läpinäkyvässä pussissa

• Jodia sisältävät lääkkeet sekä 
solusalpaajat omissa pakkauksissaan

• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja 
suihkeet omissa pakkauksissaan

• Elohopeakuumemittarit pakattuina

• Neulat ja piikit pakattuina

LAJITTELE OIKEIN 
JA VIE KERÄYKSEEN



USEIN 
KYSYTTYÄ 
Tälle palstalle on koottu eniten kysytyt jätteet ja niiden oikea 
lajittelu. Jos kaipaamaasi vastausta ei löydy tästä, se voi löytyä 
Lajittelun ABCstä osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.  
Voit ottaa yhteyttä myös neuvojaan p. 040 527 3014.

?? Kertakäyttöhanskat     Sekajätteeseen
Kertakäyttögrilli     Muoviosat muovipakkausten keräykseen, 
jäähtyneet tuhkat sekajätteeseen, kartonkikansi kartonkipakkausten 
keräykseen, tyhjä foliokaukalo ja metalliritilä metallinkeräykseen. 
Kertakäyttöastiat ja -aterimet      Sekajätteeseen
Kirja    Irrota kirjoista kovat sekä muovitetut kannet. Kirjojen sivut 
paperinkeräykseen, kannet sekajätteeseen.
Kuplamuovi     Muovipakkausten keräykseen
Käsidesipakkaus, tyhjä     Sekajätteeseen
Käsidesipakkaus, sisältää ainetta     Vaarallisen jätteen keräykseen 
Käyttökelvottomat tekstiilit, kengät, laukut     Sekajätteeseen
Makkarapaketti     Muovipakkausten keräykseen 
Maski / suu-nenäsuojus     Sekajätteeseen
Nenäliinat     Sekajätteeseen
Pahvilaatikot     Kartonkipakkausten keräykseen
Pakkausstyroksi     Muovipakkausten keräykseen
Paperisilppu     Paperinkeräykseen
Paristot     Paristokeräykseen paristoja myyviin kauppoihin
Pizzalaatikko     Puhtaat kartonkipakkausten keräykseen, 
likaiset sekajätteeseen
Remonttijätteet     Ylä-Savon jätekeskukselle
Suojavisiiri     Sekajätteeseen
Take away -ruokapakkaus     Puhtaat ja kuivat astiat ja aterimet 
materiaalista riippuen joko muovi- tai kartonkipakkauksiin. 
Likaiset sekajätteeseen.
Termospullo     Muovikuorinen termospullo sekajätteeseen, 
metallikuorinen metallinkeräykseen.
Uimalelut ja uimapatjat     Sekajätteeseen
Valokuvat     Sekajätteeseen

MIHIN LAJITELLAAN?

LÄHETÄ 
MUOVI KIERROKSELLE!

Muovin kierrättäminen vähentää sen 
käytön hiilijalanjälkeä. Pakkausmuovi 
on uusiokäytön suhteen valioluokkaa, 

sillä sitä voidaan kierrättää jopa 
kymmeniä kertoja.

Muovi- 
pakkausten keräys

Kotitalous- ja elintarvikkeiden 
pakkausmateriaalina olleet, 

puhtaaksi huuhdotut 
muovit lajitellaan 

muovinkeräysastiaan.

Muoviraaka-aineen 
jalostus

Kierrätetystä muovista valmistetaan 
muovigranulaattia, jota käytetään 

uusiomuovin raaka-aineena.

Muovituotteet 
sekajätteeseen

Muovituotteet ja 
likaiset pakkaukset 

lajitellaan 
sekajätteeseen.

Energiahyötykäyttö

Sekajätteeseen lajiteltu 
muovi poltetaan, jolloin 

siitä syntyvästä energiasta 
tuotetaan sähköä ja 

lämpöä.
Kuluttaja

Esimerkiksi monet arkiset 
kotitalous- ja elintarvikkeet 
on pakattu kierrätettävään 

muoviin.

Muovin jalostuslaitos

Kierrätetty muovi jatkaa matkaansa 
jalostuslaitokselle, jonka kautta se pääsee 

uusiokäyttöön.

Muovipakkausten ja 
-tuotteiden valmistus

Muovin valmistuksessa 
voidaan käyttää kierrätettyjä 

raaka-aineita. Muovien 
kaikki raaka-aineet ja 
valmistusmenetelmät 

riippuvat aina lopullisesta 
käyttökohteesta ja 

-tarkoituksesta.

Öljy

Muovin valmistuksessa 
yleisimmin käytettävä 

raaka-aine on öljy.
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Vaarallisten jätteiden keräys  
haja-asutusalueilla 2021
Ylä-Savon Jätehuolto Oy järjestää yhteistyössä Fortum Waste 
Solutions Oy:n kanssa vaarallisten jätteiden keräykset Ylä-Savon 
Jätehuolto Oy:n toiminta-alueen haja-asutusalueilla seuraavasti:

  KEITELE  ti 31.8.

  PIELAVESI  ma–ti 6-7.9.

  KIURUVESI  ti 14.9.

  VIEREMÄ  ke 22.9.

  SONKAJÄRVI  ke 29.9.

  IISALMI  ke–to 6–7.10.

  LAPINLAHTI  ti–ke 12–13.10.

Keräyksissä vastaanotetaan 
kotitalouksilta veloituksetta:

Jäteöljyt, öljyiset vedet, 
öljynsuodattimet ja iskunvaimentimet, 
jäähdytys- ja jarrunesteet, ajoneuvojen 
akut, maalit, liimat, lakat ja niiden 
ohenteet, loisteputket, loistelamput, 
energiansäästölamput, liuottimet ja 
pesuaineet, vanhentuneet lääkkeet ja 
elohopeamittarit, torjunta- ja suoja-
aineet, hapot ja emäkset.

Haja-asutusalueiden keräyksessä 
keräysauto kiertää ja pysähtyy 
puoli tuntia ennalta ilmoitetuissa 
keräyspaikoissa. 

Keräysaikataulu ja -paikat ilmoitetaan 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n nettisivuilla 
www.ylasavonjatehuolto.fi, ja 
paikallislehdissä. Keräyksistä 
tiedotetaan myös mm. Ylä-Savon 
Jätehuolto Oy:n Facebook-, Twitter- 
ja Instagram-kanavilla, radiossa 
ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
toimialueen kaupunkien ja kuntien 
viestintäkanavilla.
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MITÄ,  
MINNE JA 
MILLOIN?
– TIETOPAKETTI JÄTTEIDEN  
VASTAANOTTOPAIKOISTA

Siivotessa tai jätekuormaa tehdessä 
herää monesti kysymys, minne voi 
mitäkin jätettä viedä, milloin ja maksaako 
jätteiden vienti mitään. Vaihtoehtoja on 
useampiakin, sillä Ylä-Savon Jätehuolto 
Oy:n palveluverkostoon kuuluvat muun 
muassa kotitalouksien käyttöön tarkoitetut 
ekopisteet ja jäteasemat sekä Ylä-Savon 
jätekeskus.

EKOPISTEET

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella on kah-
denlaisia ekopisteitä, joita kotitaloudet voivat 
käyttää veloituksetta:

RINKI-ekopisteet ovat pakkausten tuottajien jär-
jestämiä keräyspisteitä, ja niissä kerätään lasi- ja 
kartonkipakkauksia ja pienmetallia. Useimmissa 
pisteissä voi kierrättää myös paperin, hyväkuntoi-
set vaatteet ja kodin tekstiilit. Joillakin pisteillä on 
myös muovipakkausten keräys.
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ekopisteissä kerä-
tään paperia, lasipakkauksia ja pienmetallia.

Ekopisteisiin ei saa viedä muita jätteitä. Jätteet 
tulee lajitella oikeisiin astioihin, jotta materiaali 
voidaan hyödyntää. Lajitteluohjeet löydät Ylä-Sa-
von Jätehuolto Oy:n nettisivuilta www.ylasa-
vonjatehuolto.fi sekä Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy:n nettisivuilta www.rinkiin.fi. Ylä-Savon 
Jätehuolto Oy:n toimialueella on kaikkiaan 60 
ekopistettä. Voit tarkistaa ekopisteiden sijainnin 
ja pisteellä kerättävät jätejakeet muun muassa 
RINKI Oy:n nettisivuilta, Kierrätys.info -palvelusta 
www.kierratys.info tai ottamalla yhteyttä Ylä-Sa-
von Jätehuolto Oy:hyn (p. 040 527 3014 / Neuvo-
ja-tiedottaja).
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JÄTEASEMAT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteasemat ottavat 
vastaan kotitalouksien lajiteltuja ja maksuttomia 
jätejakeita. Jäteasemilla ei vastaanoteta yhdyskun-
tajätteitä, rakennusjätteitä, muovijätteitä, lääke-
jätteitä, pienakkuja tai paristoja eikä ajoneuvojen 
renkaita. 

Katso vastaanotto-ohjeet ja muut lisätiedot: 
www.ylasavonjatehuolto.fi/jateasemat.html  

Kiuruveden jäteasema

Kirkkoharjuntie 36, 74700 Kiuruvesi
Avoinna: ma klo 7.30–12.30 ja to klo 12.00–17.00
Huom! Jäteasema avoinna myös la 15.5.  
klo 12.00–14.00, la 19.6. klo 12.00–14.00, 
la 24.7. klo 12.00–14.00 ja la 28.8. klo 12.00–14.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli, paperi 
ja käyttökelpoiset vaatteet ja kodin tekstiilit

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Puujäte 

• Painekyllästetty puujäte

Lapinlahden jäteasema

Suoniementie 142, 73100 Lapinlahti
Avoinna: ma klo 9.00–12.00 ja to klo 15.00–18.00
Huom! Jäteasema avoinna myös la 8.5.  
klo 9.00–11.00, la 12.6. klo 9.00–11.00, 
la 17.7. klo 9.00–11.00 ja la 14.8. klo 9.00–11.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli, paperi 
ja käyttökelpoiset vaatteet ja kodin tekstiilit

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Puujäte

• Painekyllästetty puujäte

Pielaveden jäteasema

Oikopolku 5, 72400 Pielavesi 
Avoinna: ke klo 15.00–18.00 ja pe klo 9.00–12.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 15.5.  
klo 9.00–11.00, la 19.6. klo 9.00–11.00, 
la 24.7. klo 9.00–11.00 ja la 28.8. klo 9.00–11.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Painekyllästetty puujäte

Sonkajärven jäteasema

Lepokankaantie 9, 74300 Sonkajärvi 
Avoinna: ti klo 9.00–12.00 ja to klo 15.00–18.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 8.5.  
klo 15.00-–17.00, la 12.6. klo 15.00–17.00, 
la 17.7. klo 15.00–17.00 ja la 14.8. klo 15.00–17.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Painekyllästetty puujäte

Varpaisjärven jäteasema

Yrittäjäntie 1, 73200 Varpaisjärvi
Avoinna: ti klo 15.00-18.00
Huom! Jäteasema avoinna myös la 8.5.  
klo 12.00–14.00, la 12.6. klo 12.00–14.00, 
la 17.7. klo 12.00–14.00 ja la 14.8. klo 12.00–14.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli, paperi 
ja käyttökelpoiset vaatteet ja kodin tekstiilit

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Painekyllästetty puujäte
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Vieremän jäteasema

Ouluntie 1966, 74200 Vieremä
Avoinna: ma klo 13.00–18.00 ja to klo 9.00–14.00
Huom! Jäteasema avoinna myös la 15.5.  
klo 15.00–17.00, la 19.6. klo 15.00–17.00, 
la 24.7. klo 15.00–17.00 ja la 28.8. klo 15.00–17.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Suuret metalliromut

• Kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli, paperi 
ja käyttökelpoiset vaatteet ja kodin tekstiilit

• Muut kuin pakkauslasit (ikkuna- ja 
peililasi, juomalasit yms. lasi)

• Maalaamaton, maalattu ja lakattu 
puu, lastulevy, vaneri,

• Painekyllästetty puujäte

• Risu- ja haravointijäte

 
YLÄ-SAVON JÄTEKESKUS

Ylä-Savon jätekeskus

Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi
p. 017 743 379
Avoinna: ma-pe klo 7.30–17.30
Huom! Jätekeskus avoinna myös la 8.5.  
klo 10.00–15.00, la 12.6. klo 10.00–13.00,
la 10.7. klo 10.00–13.00 ja la 7.8. klo 10.00–13.00.

Ylä-Savon jätekeskuksella vastaanotetaan hyöty-
jätteiden lisäksi myös sekajätettä ja isokokoisia 
jätteitä, jotka eivät mahdu kiinteistön sekajä-
teastiaan (esimerkiksi rikkinäiset huonekalut, 
runkopatjat). Sekajätekuormat ovat maksullisia. 
Ylä-Savon jätekeskuksen lajitteluasema on 
tarkoitettu auton peräkonttiin, pakettiautoon tai 
tavalliseen peräkärryyn mahtuville jätekuormille. 
Asiakkaat lajittelevat jätteensä itse paikan päällä 
eri lavoille, joten jätteet kannattaa järjestellä jo 
kotona materiaaleittain ajan ja vaivan säästä-
miseksi. Lisätietoja löydät yhtiön nettisivuilta 
osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi/jatekeskus. 
Tarvittaessa kysy ohjeita Ylä-Savon jätekeskuksel-
ta p. 017 743 379. 

MUUT VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA  
KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN SÄHKÖ- 
LAITTEIDEN VASTAANOTTOPISTEET

M-Market Sukeva

Sukevantie 16, 74340 Sukeva
Autokeräys, vastaanotto kuukauden  
ensimmäinen arkimaanantai klo 13.00–14.00

Keiteleen jätehuollon jäteasema

Suotie 11, 72600 Keitele

Avoinna: ke klo 16.00–18.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 8.5.  
klo 10.00–13.00.

Keiteleen jäteaseman omistaa ja sitä ylläpitää  
Keiteleen jätehuolto Oy. 
Lisätietoja: p. 0400 276 002,  
www.keiteleenjatehuolto.fi, 
keiteleenjatehuolto@outlook.com 

 

RISU- JA HARAVOINTIJÄTTEIDEN  
VASTAANOTTOPAIKAT

Kotitalouden risu- ja haravointijätteet vastaan-
otetaan lajiteltuna veloituksetta. Risu- ja hara-
vointijätteiden vastaanottopaikoille saa tuoda 
puiden ja pensaiden oksia ja risuja, irrallisia lehtiä 
sekä ruohosilppua.  Lajittele haravointijätteet ja 
sormea paksummat risujätteet erilleen ja laita ne 
vastaanottopaikoilla omiin paikkoihinsa. Erillään 
pitäminen on tärkeää, koska risut haketetaan ja 
hyödynnetään energiantuotannossa ja haravointi-
jätteet kompostoidaan. 

Vastaanottopaikoille ei saa tuoda kantoja, lautoja, 
parruja, vaneria, lastulevyä, kiviä, lakaisuhiekkaa, 
metallia, muovia, styroxia, vaarallisia jätteitä tai 
sähkölaitteita eikä sekajätteitä. 

Ylä-Savon jätekeskus

Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi
p. 017 743 379
Avoinna: ma-pe klo 7.30–17.30
Huom! Jätekeskus avoinna myös la 8.5.  
klo 10.00–15.00, la 12.6. klo 10.00–13.00,
la 10.7. klo 10.00–13.00 ja la 7.8. klo 10.00–13.00.

Keiteleen jätehuollon jäteasema

Suotie 11, 72600 Keitele
Avoinna: ke klo 16.00–18.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 8.5.  
klo 10.00-13.00.

Savikon risulaani

Kalliokyläntie 14, 74700 Kiuruvesi
Avoinna: Kevään ja kesän 2021 aukioloajoista 
tiedotetaan Kiuruveden kaupungin nettisivulla 
www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparis-
to,-luonto-ja-liikenne/Jatehuolto/Puutarhaja-
te-ja-maa-ainekset

Lapinlahden risu- ja haravointijätteiden 
vastaanottopaikka

Suoniementie, Lapinlahti. Vedenpuhdistamon 
viereinen keräyspiste. Piste avoinna jatkuvasti.

Pielaveden kunnan maankaatopaikka

Maaningantie 96, Pielavesi.
Jätteiden viennistä sovittava erikseen  
palveluesimiehen kanssa p. 040 503 8325

Varpaisjärven risu- ja haravointijätteiden 
vastaanottopaikka

Puhdistamontie, Varpaisjärvi. Vedenpuhdistamon 
viereinen keräyspiste. Piste avoinna jatkuvasti.

Vieremän jäteasema

Ouluntie 1966, 74200 Vieremä
Avoinna: ma klo 13.00–18.00 ja to klo 9.00–14.00
Huom! Jäteasema avoinna myös la 15.5.  
klo 15.00–17.00, la 19.6. klo 15.00–17.00, 
la 24.7. klo 15.00–17.00 ja la 28.8. klo 15.00–17.00
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Miten asiakaslehti on kustannettu? Miksi 
jäteastian tyhjennyksestä pitää maksaa, vaikka 
maksan jo veroja? Muun muassa tällaisia 
maksuihin liittyviä kysymyksiä saamme aika 
ajoin asiakaspalveluumme.  Perehdytään nyt 
tarkemmin jätemaksuihin ja etsitään vastauksia 
muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin.

Suomessa jätehuollon järjestämiseen ei käytetä verovaroja, 
vaan kunnan vastuulla olevista jätehuoltopalveluista 
ja jätehuollon viranomaistominnasta aiheutuvat kulut 
hoidetaan jätemaksuilla. Eli kun Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
toimialueella (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, 
Sonkajärvi, Vieremä) asuva maksaa kiinteistönsä jäteastian 
tyhjentämisestä tai oman kuorman tuomisesta Ylä-Savon 
jätekeskukselle, maksulla rahoitetaan seuraavia palveluja ja 
toimintoja:

• Jätteiden keräys kiinteistöiltä ja 
kuljetus Ylä-Savon jätekeskukseen.

• Kaikki Ylä-Savon jätekeskuksen 
toiminnot ja palvelut. 
Jätteiden vastaanotto ja käsittely 
jätekeskuksella, jätteiden kuljetus 
jätekeskukselta materiaali- ja 
energiahyötykäyttöön (esimerkiksi 
sekajätteet kuljetetaan Riikinvoiman 
ekovoimalaitokseen) ja jätekeskuksen 
alueen ylläpito ja kehittäminen.

• Kaatopaikka-alueiden käytöstä 
poistaminen ja jälkihoito. 
Käytöstä poistettua kaatopaikka-aluetta 
ei saa jättää oman onnensa nojaan 
vaan alue pitää maisemoida ja aluetta 
on valvottava (esimerkiksi säännölliset 
vesinäytteet lähiympäristöstä).

• Hyötyjätteille tarkoitetun 
ekopisteverkoston ylläpitäminen 
ja kehittäminen. 
Ylläpitämiseen kuuluu muun muassa 
pisteiden tyhjennys, siivoaminen, 
lumityöt ja pisteen astioiden ja 
katosten huolto. Kotitaloudet 
voivat toimittaa hyötyjätteitään 
ekopisteille ilman erillistä maksua.

• Hyötyjätteiden, vaarallisten jätteiden 
ja sähkölaitteiden vastaanottoon 
tarkoitettujen jäteasemien 
ylläpitäminen ja kehittäminen. 
Ylläpitämiseen kuuluu muun muassa 
jäteasemien jätteiden kuljettamisen 
järjestäminen käsittelyyn, vastaanoton 
järjestäminen ja vastaanottajien 
kouluttaminen, lumitöiden 
järjestäminen ja muun muassa asemien 
rakennusten, keräysastioiden ja aitojen 
ylläpito, huolto ja korjaus. Kotitaloudet 
voivat toimittaa hyötyjätteitä, 
vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita 
jäteasemille ilman erillistä maksua.

• Neuvonta ja tiedotus.
Neuvoja kiertää esimerkiksi kouluja, 
päiväkoteja, taloyhtiöitä, erilaisia 
tapahtumia neuvomassa ja valistamassa 
jätehuollosta ilman erillistä korvausta. 
Lisäksi neuvontaan ja tiedotukseen 
kuuluvat lehti- ja radioilmoitukset, 
nettisivujen ja some-kanavien ylläpito, 
oppaiden laatiminen ja painatus sekä 
vuosittain jokaiseen kotitalouteen 
jaettavat kalenteri ja asiakaslehti.

• Lakisääteiset viranomaistehtävät.
Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan 
toiminta rahoitetaan myös jätemaksuilla.

• Jatkuva jätehuollon kehittäminen 
ja yleisiin jätehuoltoon 
liittyviin ja tiukkeneviin 
vaatimuksiin vastaaminen.

MONIPUOLISTA 
PALVELUA JÄTEMAKSUILLA

Jätemaksuilla ei tavoitella 
kaupallista voittoa, vaan 
jätemaksuja peritään 
vain kattamaan kulut ja 
lainsäädännön vaatimat 
investoinnit. 



YHTEYSTIEDOT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy 
Ylä-Savon jätekeskus (Peltomäki)

Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi
Avoinna ma-pe klo 7.30–17.30
p. 017 743 379

Lisätietoa jätehuollosta osoitteessa

www.ylasavonjatehuolto.fi

 

Vastaa lukijakyselyyn 
ja osallistu arvontaan!

Jotta lehtemme palvelisi sinua jatkossa entistä 
paremmin, tarvitsemme sinua. Toivomme, että 
vastaat lehtemme lukijakyselyyn. Kuinka hyvin 
olemme onnistuneet? Missä on parannettavaa?  
Onko juttumme kiinnostavia? Millaisia sisältöjä 
toivoisit lehteen?

Arvomme kaikkien vastanneiden ja 
yhteystietonsa jättäneiden kesken kolmen 
kuukauden käyttöoikeuden BookBeatin 
äänikirjapalveluun.

BookBeat -palvelussa on luettavissa ja 
kuunneltavissa 200 000 E- ja äänikirjaa. 
Vastaa viimeistään 31.5.2021 osoitteessa 
www.ylasavonjatehuolto.fi/lukijakysely

Kiitos avustasi – 
mielipiteesi on meille tärkeä!

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

puhtaampaa 
Ylä-Savoa!

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

Mika Jauhiainen
Neuvoja-tiedottaja
tavoitettavissa ma-pe klo 7.00–15.00
040 527 3014 (myös WhatsApp)
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi

ysjhoy

ysjhoy

ylasavonjatehuolto

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619
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