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Talviset terveiset kaikille yläsavolaisille. Toivottavasti lehden ilmestymisen aikoihin 
hanget ovat jo jonkin verran vähentyneet, mutta tätä kirjoittaessani herää epäilys, 
ettei tuo lumimäärä ehdi koskaan sulamaan. No kyllähän monta muutakin ikuisek-
si luultua asiaa silti loppuu, esimerkkinä voisin mainita vaikka 
jätelain uudistuksen. Lakia kirjoitettiin uusiksi pitkään, 
mutta lopulta sekin saatiin tehtyä. Nyt on sitten lain 
toimeenpanon aika.

Uusi laki tuo paljon uudistuksia yläsavolaisille. 
Lajittelumahdollisuudet paranevat ja sitä kaut-
ta toivottavasti myös sekajätteen määrä vä-
henee. Kaikille yli viiden asuinhuoneiston 
taloyhtiöille kuntien taajamissa tulee kiin-
teistökohtainen lajitteluvelvollisuus. Käy-
tännössä tuo tarkoittaa, että jätekatoksiin 
tulee kartonki-, lasi-, pienmetalli- ja lasias-
tiat jo siellä olevien bio-, paperi- ja sekajä-
teastioiden rinnalle. Kun nuo kaikki kerätään 
erikseen, ei siihen sekajäteastiaan paljoa sit-
ten jääkään. Ja se vähäkin hyödynnetään Rii-
kinvoiman jätteenpolttolaitoksessa sähkön- ja 
lämmöntuotannossa.

Tuossa ei toki ole kaikki muutokset. Laki nimittäin velvoittaa 
kaikkien yli 10 000 asukkaan taajamien kaikki kotitaloudet biojätteen erilliskerä-
ykseen, myös omakoti- ja paritalot. Tuon velvoitteen voi välttää vain ja ainoastaan 
kompostoimalla biojätteet lämpö- ja jyrsijäeristetyssä kompostorissa.  Jos kompos-
tointi kiinnostaa, voi sellaisen hankkia kätevästi vaikka Ylä-Savon Jätehuollon kaut-
ta. Tarvittaessa tuomme kompostorin pihallenne asti ja mukaan annamme vielä 
kompostointioppaan. 

Tulossa on siis kotitalouksille pientä vaivannäköä kotitalousjätteen lajittelussa, 
mutta vastineeksi saamme puhtaamman ja paremman Ylä-Savon. Jo nyt alueem-
me on varmasti Suomen viihtyisintä ja mukavinta, ainakin kaikille yläsavolaisille ja 
ehkä myös täällä satunnaisesti vierailevallekin, mutta jätteiden huolellisen lajitte-
lun avulla voimme tehdä yhteisestä Ylä-Savostamme vielä pikkuisen paremman. 
Kuljetaan jatkossakin yhdessä kohti puhtaampaa Ylä-Savoa.

Mukavaa kesänodotusta kaikille.

RISTO KAUHANEN | TOIMITUSJOHTAJA, 
YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO

Hyväkuntoisten  
tavaroiden tuo ja 
vie -piste Ylä-Savon  
Jätekeskuksella
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

Ota mieluisa kuva yhteisestä 
matkasta ja lähetä kuvasi 
kuvakilpailuumme. Kuvauspaikan 
tulee sijaita Itä-Suomessa tai 
Kainuussa. Parhaat kuvat valitaan 
seuraavaan vuosikalenteriimme 
2023, ja kalenterissa julkaistusta 
kuvista kuvaaja 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 31.8.2022 
mennessä sähköpostiin: 
yhteinenjuttu@yjkuvat.fi.

Vaihtoehtoisesti voit julkaista osallistu-
miskuvasi myös omalla Instagram-tililläsi, 
mikäli tilisi on julkinen. Tällöin kuvan 
tekstiin tulee merkitä @yhteinenjuttu ja 

#yhteinenjuttukuvakisa2023. Tämän 
jälkeen me uudelleenjaamme kuvasi 
@yhteinenjuttu -Instagram-tilillämme, 
jonne 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 30.9.2022 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
#yhteinenjuttukuvakisa2023

Lämpökompostoreita 
myynnissä Ylä-Savon  
Jätekeskuksella
Ylä-Savon Jätekeskuksella (Kierrätyskatu 15, Iisalmi) on myynnissä 
lämpökompostoreita. Kompostorimalli on UK-Muovi Greeny 250 l kom-
postori hintaan 320 €/kpl (sis. alv. 24 %). Värivaihtoehtoina on viinisakka 
(punertavan ruskea) ja laastinharmaa. Hinta sisältää kompostorin 
Ylä-Savon jätekeskukselta noudettuna sekä kompostointioppaan.

Kompostorille voi myös tilata kotiinkuljetuksen. Toimituksen hinta on 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella (Iisalmi, Keitele,
Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) 40 €.

Kotiinkuljetustilauksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen: 
mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi
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Ajankohtaista

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 2022 

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.

Valokuvakisa kalenteriin 2023:  
Yhteinen matka

UUSI JÄTELAKI 
TUO UUDISTUKSIA 
YLÄ-SAVOONKIN

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/tuojaviepiste
http://www.ylasavonjatehuolto.fi/tuojaviepiste
mailto:yhteinenjuttu@yjkuvat.fi
mailto:mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi
http://www.ylasavonjatehuolto.fi


Luokanopettaja, kolmen tyttären äiti 
Minna Mäkinen on alkanut lajitella 
jätteitä tehokkaammin pikkuhiljaa. 
Varsinaisen lajitteluherätyksen 
saivat aikaan oma tytär, oma äiti, 
työ kasvattajana sekä biokimppa 
naapureiden kanssa. Nyt hän tuumaa, 
että kun roskis kevenee, omatuntokin 
kevenee.

Joensuulainen Minna Mäkinen on elänyt lap-
suutensa ja nuoruutensa 1970- ja 1980-luvulla 
Pohjanmaalla. Hän muistelee, että silloin kaikki 
jätteet tuupattiin yhteen roskikseen, eikä muusta 
viis. Samalla hän kuitenkin muistaa, että oma 
äiti kompostoi, korjasi tavaroita eikä juurikaan 
heittänyt ruokaa pois.

”Oma äitini on ollut aina ekologinen ja elänyt 
nuukasti. Äiti teki esimerkiksi ylijääneistä keitetyis-
tä perunoista aina paistinperunoita. Ihailenkin 
entisajan talouksia, joissa kaikki käytettiin hyväksi 
eikä mitään heitetty turhaan pois.”

Mäkisen oman perheen lajittelu- ja kierrätysinto 
koheni oikeastaan vasta yhdeksän vuotta sitten, 
kun perhe muutti omakotitaloon Joensuun Mu-
talaan. Aiemmassa kerrostalokodissa ei tuolloin 
vielä kerätty muovia eikä biojätettä. 

Minnan biojätteen keräysherätyksen sai aikaan 
oma tytär Aina nelisen vuotta sitten. Tyttö tuli 
kerran koulusta kotiin ja kertoi, että opettaja oli 
tunnilla kysynyt, kenen kotona kerätään biojätet-
tä. Aina ei ollut voinut nostaa kättä, ja se hävetti 
häntä kovasti. 

Samaan aikaan postilaatikkoon tuli sopivasti 
jätehuoltoyhtiön biokimppamainos. Minna kyseli 
heti naapureilta, lähtisivätkö he biokimppaan. 
Kaikki näyttivät vihreää valoa, joten hän tilasi 
biokimppa-astian neljää perhettä varten. 

Perhe lajittelee nyt kaiken

Minna kertoo, että tuntui mahtavalta aloittaa bio-
jätteen keräys. Omatunto ei enää soimannut sen 
suhteen.  Kun lajittelukärpänen puraisi syvemmin, 
perhe alkoi kerätä kierrätettävää tavaraa ja eri 
jätelajeja ulkovarastoon. Tyhjennysrumba hoitui 
kerran kuussa.

”Sitten huomasin, että varastoon alkoi tulla hiiriä, 
vaikka kaikki purkit ja purnukat oli huuhdeltu. 
Päätimme saman tien siirtää kaikki keräysastiat 
sisälle ja viedä jätteet keräyspisteelle useammin 
eli 1–2 kertaa viikossa. Se on toiminut.”

Joensuun Prisman edustalta löytyy kaikki 
perheen tarvitsemat keräyspisteet, myös muovin 
keräyspiste. Perhe lajittelee nyt kaiken: biojätteen, 
poltettavan jätteen eli sekajätteen, muovit, lasin, 
metallin, kartongin, vaaralliset jätteet sekä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet.

Samalla kun perhe suuntaa ruokaostoksille, 
tyttäret piipahtavat usein vaateostoksille SPR:n 
Kontti secondhand-myymälään. Pari kertaa 
vuodessa perhe vie hajonneita sähkölaitteita sekä 
puutarha- ja haravointijätteitä jätekeskukselle.

Lajittelun voi aloittaa 
helpoimmasta päästä

Minna kertoo, että perheestä hän on se, joka 
muistaa parhaiten ottaa jätteet mukaan ennen 
kauppareissua. Muita pitää välillä muistutella 
asiasta.

Lajittelu on muuten sujunut Minnan mielestä 
luontevasti. Hän itse tarkistaa, että pussit eri 
jätelajeille ovat keittiössä paikallaan. 

”Tytötkin lajittelevat roskia sekä huuhtelevat 
ja litistävät purkkeja mutta saattavat kerätä ne 
hellan kulmalle, josta minä laittelen ne eteenpäin 
oikeisiin astioihin ja pusseihin.”

Lajittelun arjen haasteena on perheen vähän 
turhan pieni keittiö. Laajennettu rintamamiestalo 
on 1950-luvulta. Perhe tekee niin, että kun tulee 
vieraita, jätteet viskataan auton perälle tai 

varastoon hetkeksi, koska muuten keittiö tuntuu 
liian epäsiistiltä.

Minna kertoo, ettei aina tiedä, mikä jäte kuuluu 
mihinkin keräykseen. Hän toivoisikin, että 
kaikissa pakkauksissa joskus vielä lukisi, miten 
ne kierrätetään. Entäs jos ei oikein tiedä, mistä 
lajittelun aloittaisi?

”Kannattaa miettiä, mistä olisi itselle helpointa 
aloittaa. Itseään voi myös motivoida niin, että 
miettii, minkälaisen jätekasan haluaa jättää 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Lajittelu ei vaadi 
juurikaan investointeja, vaan ainakin meillä 
lähinnä keräyspussukoiden sietokykyä ja luovuut-
ta”, Minna rohkaisee. 

Aina on toivoa – ja suuntana 
kestävä elämäntapa

Minna on herännyt vastuullisempaan arkeen 
myös ammattinsa takia. Hän kävi Opettajat 
kestävän kehityksen muutosagentteina -koulutuk-
sen kolme vuotta sitten. Samaan aikaan perheen 
nyt 17-vuotias esikoistytär jätti punaisen lihan 
pois ruokavaliostaan. Se on osaltaan muuttanut 
perheen ruokailutapoja ja ostoskäyttäytymistä.

”Silloin itselleni heräsi laajemmalti se ajatus, ettei 
pitäisi ostaa turhaa, remontoida remontin vuoksi, 
syödä liikaa punaista lihaa tai seisoa suihkussa 
pitkään, sillä tämänhetkisillä kulutustottumuksilla 
yhteinen maapallomme ei kestä.”

Minna pitää tärkeänä sitä, että kouluilla on 
kestävän kehityksen suunnitelmat ja työryhmät, 
ja jäteneuvojat käyvät kouluilla kertomassa, miten 
kierrätetään ja millä tavalla kiertotalous toimii.

”Ostin omaan luokkaan lajittelukorit syksyllä. 
Niissä on jätelajien nimilaput tavutettuina, koska 
opetan ensimmäistä luokkaa. Lajittelu on hyvin 
tärkeää oppilaille, he eivät halua heittää roskia 
vääriin paikkoihin.”

”Vanhempien ja opettajien tehtävä onkin opettaa 
lapsille kestävä elämäntapa – ja oppia se toki 
ensin itse. Pitääpäs muuten kysyä koulussa, 
kuinka monen kotona kerätään biojätettä”, Minna 
naurahtaa ja iskee silmää.

Sitten hän vakavoituu: ”ihmisten olisi hyvä ym-
märtää, että vähemmälläkin tulee toimeen. Toivoa 
menettämättä. Kun toimimme yhdessä kestävän 
kehityksen eteen, niin hyvä tästä vielä tulee!”

TYTTÄREN SANAT 
HERÄTTIVÄT LAJITTELEMAAN

TEKSTI | LAURA TIKKANEN 
VALOKUVA | JENNA-MAARIA KURONEN Minna Mäkinen kannustaa 

kuluttamaan vähemmän sekä 
lainaamaan ja kierrättämään 
enemmän. ”Olen itse aina ollut 
keräilijä, mutta yritän päästä siitä 
irti. Minusta on mahtavaa, jos 
vaikka joku kirja tai vaate kiertää 
ihmiseltä toiselle, esimerkiksi 
vaatelainaamot ovat tosi IN.”

”Siitä tuli sellainen 
olo, etten enää voi 

laittaa banaaninkuoria, 
kahvipusseja tai 

ruuantähteitä 
poltettavaan jätteeseen, 

vaan pitää toimia 
esimerkkinä.”



Anni innostui käsitöistä jo varhain. 
Hän alkoi virkkaamaan 7-vuotiaana, 
ja siitä lähtien käsityöt ovat kuuluneet 
elämään erottamattomasti. Vuonna 
2014 Anni valmistui luokanopettajaksi 
ja alkoi opettamaan käsitöitä, ja pitää 
nykyisin suosittua käsityöaiheista 
Instagram-tiliä @sormustin sekä sa-
malla nimellä kulkevaa käsityöblogia. 
Instagramissa Anni rohkaisee ihmisiä 
jakamaan korjauksiaan tunnisteel-
la #korjauskeskiviikko. Käsitöiden 
tiimoilta on syntynyt myös ohjeita eri 
lehtiin ja Korjaa kauniiksi -niminen 
kirja. 

EI SE ULKONÄKÖ, 
VAAN TARKOITUS

Korjauksessa Anni kehottaa kaikkia 
tarttumaan neulaan ja lankaan – oli 
taitotaso millainen tahansa. “Helposti 
ajatellaan, etten kuitenkaan osaa. 
Kuitenkin vaatteen ollessa jo rikki, ei 
haittaa, jos ei synny priimaa. Suunta 
on vain ylöspäin, jos vaatteen käyttö- 
ikää saa jotenkuten pidennettyä.”

Annin mielestä kaikenlainen käyttöiän 
pidentäminen on plussaa – oli kyse 
sitten viikoista tai vuosista. “Lasten-
vaatteisiin olen saanut korjauksella 
lisää käyttöaikaa kahdesta viikosta 
useisiin vuosiin. Kesto riippuu aina 
vaatteen käyttötavasta sekä vaatteen 
ja paikkauksen laadusta. Tärkeintä 
kuitenkin on, että käyttöikä lisääntyy 
edes hieman.”

Korjaus saa näkyä vaatteessa. Tällä 
hetkellä visible mending -korjaustek-
niikka on nousussa, minkä seuraukse-
na korjausta ei edes yritetä piilottaa. 
“Itse vertaan vaatteen korjauksia 
kasvojen ryppyihin – ne ovat elettyä 
elämää ja saavat näkyä vaatteessa. 
Näkyvä korjaus on myös tietynlainen 
statement ja mielipiteen ilmaus – 
vaatteita saa ja pitää korjata!”

Annin perheessä vaatteet pysyvät 
käytössä vuosia. Esimerkiksi muuta-
mat lastenhousut ovat korjauksen 

myötä olleet käytössä kaikilla perheen 
nyt 3-, 5- ja 9-vuotiailla lapsilla. Lisäksi 
Anni on antanut useita uusia mah-
dollisuuksia lempifarkuilleen. “Sain 
farkut ystävältäni. Olen korjannut 
niitä nyt kolmesti, ja farkut ovat olleet 
käytössäni nyt reilut kaksi vuotta. 
Edellisellä omistajallaan ne olivat 
käytössä vuosia.”

KÄYTÄ JA HUOLLA 
RAKKAUDELLA

Jos vaatteita hankkii uutena, kan-
nattaa satsata laatuun, sillä laaduk-
kaita vaatteita on helpompi korjata ja 
vaate säilyy käytössä pidempään. Jos 
tietoa laadukkaista materiaaleista ei 
ole, Anni neuvoo hypistelemään vaat-
teen kangasta. “Onko kangas ohutta 
vai jämäkkää? Nukkaantuuko kangas 
helposti? Kannattaa myös opetella 
perustiedot eri materiaaleista. Tosi 
ohuet kankaat menevät rikki helposti 
ja ovat hankalia korjata. Esimerkiksi 
akryylia kannattaa välttää.”

Kun vaate on tullut tiensä päähän 
eikä korjaus enää onnistu, niille voi 
antaa täysin uuden elämän uudessa 
muodossa. Annin käsissä korjauskel-
vottomista vaatteista syntyy esimer-
kiksi kestotalouspaperia ja -rättejä 
ja matonkuteita. Käyttö- ja korja-
uskelvottomista farkuista on tehty 
kuteita ja paikkoja, ja takataskuista 
on askarreltu nyt viisi vuotta käytössä 
ollut joulukalenteri.

Vaatehuollossa Annilla on 
kestävä kultainen sääntö 
jaettavaksi: “Osta vain lempi-
vaatteitasi, sillä tosi ihania 
vaatteita jaksaa huoltaa 
hyvin. Tuuleta vaatteita 
pesun sijaan. Käännä 
vaate nurinpäin pesun 
ajaksi. Noudata pesuoh-
jeita. Korjaa reiät mah-
dollisimman aikaisin – 
pieni reikä on helpompi 
korjata kuin iso.”

KORJAUS ON KESTÄVÄ TRENDI
Mikkeliläiselle Anni Ignatiukselle jokainen vaate ansaitsee tulla korjatuksi. 

Käsityövaikuttajana tunnettu kolmen lapsen äiti rohkaisee tarttumaan neulaan ja lankaan 
taitotasosta huolimatta – tärkeintä ei ole korjauksen ulkonäkö, vaan käyttöiän pidentäminen.

Joustavat trikoovaatteet reikiintyvät helposti arjessa. Voit paikata 
trikoovaatteiden reiät helposti langalla ja neulalla. Paikkakangasta 
saat muista rikkinäisistä vaatteista tai trikootilkuista. 

Käyttämällä vaatetta 9 kuukautta pidempään ennen uuden 
ostamista sen hiili-, vesi- ja jätejalanjälki pienenee 20–30 
prosenttia. Korjaamalla vaatteet säästät rahaa sekä luonnonvaroja.

Vinkki! Paikkaa aina vaatteet 
mahdollisimman samanlaisella 
kankaalla ja langalla kuin mitä 
alkuperäinen vaate on. Näin 
paikkakangas käyttäytyy pesussa 
samalla tavalla kuin muukin vaate.

Vinkki! Voit käyttää paikkauksessa 
ompelulankaa kaksinkertaisena. Voit 
myös käyttää kirjontalankoja tai muita 
puuvillalankoja.

1.  Leikkaa trikookankaasta useamman sentin isompi paikkapala 
kuin mitä vaatteen reikä on. Jos kangas on kulunut, ota sen 
kokoinen paikka, joka yltää kuluneenkin alueen yli.

2.  Asettele paikkakangas reiän päälle. Neulaa se nuppineuloilla 
kiinni vaatteeseen. Kun kaikki neulat osoittavat samaan suuntaan, 
on ommellessa helpompi vältellä neulan osumia. Voit käyttää 
kiinnittämiseen myös kaksipuoleista tukikangasta tai kankaiden 

väliaikaiseen kiinnitykseen tarkoitettua liimapuikkoa.

3.  Tee langan päähän solmu. Ompele paikkakangas 
etupistoilla tai pykäpistoilla kiinni vaatteeseen 
muutaman millin päästä paikkakankaan reunasta. 

Venytä vaatetta ja paikkaa hieman ommellessa, 
jolloin ommel ei kiristä vaatteessa liikaa. Voit 

käyttää apuna myös parsinsientä, joka tukee 
paikattavaa aluetta vaatteen alla ompelun 

aikana.

4.  Päättele lanka hyvin ja ota vaate 
takaisin käyttöön!

KORJAA TRIKOOVAATTEET TILKUILLA HELPOSTI

OHJE JA KUVAT ANNI IGNATIUS

Tarvitset

• Trikootilkkuja

• Nuppineuloja

• Neulan

• Lankaa

• (Parsinsienen)

Uusi jätelaki ja niitä täydentävät asetukset ovat tulleet voimaan viime vuoden 
aikana. Muutoksilla pyritään vähentämään jätteiden määrää, lisäämään tava-
roiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Esimerkiksi yhdyskunta-
jätteiden kierrätystavoitteet kiristyvät EU:n direktiivien mukaisesti ja yhdyskun-
tajätteen kierrätysasteen tulisi nousta vuoteen 2035 mennessä 65 prosenttiin. 
Nyt yhdyskuntajätteiden kierrätysaste on meillä 42 prosenttia. Haaste on iso 
meille kaikille. Yhdyskuntajätettä tulisi lajitella kiertoon entistä huolellisemmin 
kodeissa, mutta myös hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa.

Jätelain muutos lisää lajittelumahdollisuuksia; uudistus tuo nykyistä useam-
malle kotitaloudelle entistä parempia jätehuoltopalveluja. Oma kunnan jäte-
laitos järjestää kaikissa taajamissa biojätteen ja pakkausjätteiden keräyksen 
isoimmille kiinteistöille. Pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä on sovittu 
kuntien ja pakkaustuottajien välisellä yhteistyösopimuksella. Tämä on erin-
omaisen hyvä uudistus, sillä etenkin niillä alueilla, joilla kunta jo nyt hankkii 
asukkaan puolesta jätteen kuljetukset, saa asukas kaiken jätehuoltoon liittyvän 
palvelun ”yhdeltä luukulta”.

Kierrätysasteen nostotalkoissa asukkaan tehtäväksi jää tarkastella omaa jäte-
käyttäytymistä kriittisesti. Jos parannettavaa on jätemäärän vähentämisessä ja 
lajittelun lisäämisessä, on sen eteen nähtävä pieni vaiva. Oman kunnan jäte-
laitos kyllä antaa tähän tukea esimerkiksi maksuttomalla lajitteluneuvonnalla. 
Parhaimmillaan tuki on myös taloudellista; lajittelemattoman sekajäteastian 
tyhjennys voi olla kalliimpaa ja lajiteltujen hyötymateriaalien keräys edullisem-
paa asukkaalle.

Asukas voi luottaa siihen, että oman kunnan jätelaitos on asukasta, ympä-
ristöä ja taloutta huomioiva kiertotalousasiantuntija. Se ei vain tuo asukasta 
lähelle jätehuoltopalveluja, vaan samalla se edistää julkisilla hankinnoilla 
ja alueellisilla kiertotalousratkaisuilla resurssitehokkuutta sekä hillitsee 
ilmastonmuutosta. Nämä teot satavat suoraan aluetalouden laariin, kun 
jätehuollon asukashinnat pysyvät kurissa ja asukkailta jää raahaa muiden 
palvelujen kuluttamiseen.

Jotta lajittelutalkoot eivät jäisi vain kotitalouksien ja kuntien harteille, olisi 
hyvä, että yksityiset jätealan yritykset motivoisivat myös palvelu- ja elinkeino- 
toimijoita järjestämään oman jätehuoltonsa ajan tasalle. Kuluttajaa usein ihme-
tyttää se, miksi vaikkapa yrityksissä, toimistoissa, julkisissa tiloissa tai majoitus-
palveluissa ei ole samanlaisia lajittelumahdollisuuksia kuin kodeissa.

Uuden lain myötä jätekuljetustyötä tulee olemaan aikaisempaa enemmän. 
Jätelakiin on kirjattu kunnille myös vaatimus tehdä kuljetushankinnat niin, että 
kaikenlaiset – myös pienemmät paikalliset – kuljetusyritykset menestyisivät 
kilpailutuksissa. Kuntien jätelaitokset tekevät yhteistyötä kuljetushankintojen 
kehittämiseksi. Muutosten onnistunut läpivienti edellyttää kaikilta jätealan toi-
mijoilta hyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä. 

KAISA HALME | VIESTINTÄ  
SUOMEN KIERTOVOIMA RY KIVO, EDUSTAA JULKISTA 
JÄTEHUOLTOA JA KUNTIEN JÄTELAITOKSIA

Jätelaista potkua 
jätemäärän 
vähentämiseen 
ja kierrätyksen 
lisäämiseen

Poistotekstiilien keräys 
alkaa koko Suomessa 
vuoden 2023 alusta
Valtioneuvoston uuden jäteasetuksen mukaan 
käyttökelvottomien mutta puhtaiden ja kuivien eli niin 
kutsuttujen poistotekstiilien keräys on aloitettava koko 
maassa vuoden 2023 alusta alkaen. Poistotekstiilejä on 
kerätty jo Etelä-Suomessa kehitys- ja suunnitteluhankkeiden 
yhteydessä joitakin vuosia. 

Poistotekstiileillä tarkoitetaan rikkinäisiä, virttyneitä tai 
muuten käyttökelvottomia vaatteita ja kankaita, jotka ovat 
kuitenkin puhtaita ja kuivia. Poistotekstiilin keräykseen 
käyvät takit, housut, hameet ja paidat sekä lakanat, pyyh-
keet ja pöytäliinat. 

Sen sijaan sekajätteeseen kuuluvat jatkossakin matot, 
peitot, tyynyt, pehmusteet, pehmolelut, sukat, alusvaatteet 
ja käyttökelvottomat laukut, vyöt ja kengät. Poistotekstiilien 
keräykseen eivät sovellu myöskään tekstiilit, jotka ovat 
kosteita, homeisia, likaisia tai joissa on tuholaisia tai jotka 
haisevat voimakkaasti. 

Hyväkuntoiset ja käyttökelpoiset vaatteet sekä kodinteks-
tiilit kannattaa edelleen laittaa myyntiin kirpputoreille. 
Vaihtoehtoisesti ne voi lahjoittaa uudelleenkäyttöön tai 
viedä hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatteidenkeräykseen. 
Niitä voi myös korjata ja tuunata uuteen käyttöön sopiviksi.

Poistotekstiilien koejalostuslaitos 
valmistui viime marraskuussa Paimioon. 

Koelaitoksen tavoitteena on kehittää 
poistotekstiileille paras mahdollinen 
käsittely. Varsinainen koko Suomen 

poistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos 
rakennetaan Turkuun, ja sen toiminta 
alkanee vuoden 2025 aikana.

Poistotekstiilien jalostuslaitoksessa 
tekstiilit lajitellaan materiaalin mukaan. 
Kuidut avataan mekaanisesti, ja lop-
putuloksena saadaan kierrätyskuitua 

teollisuuden raaka-aineeksi.  Kierrätys-
kuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi 
lankaa, kuitukangasmateriaaleja, 
eristeitä, akustiikkalevyjä, suodatin-
kankaita ja komposiitteja.

Jopa 
rikkinäiset sukat 
voi paikata!
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KIITOS KUN LAJITTELET!

VIE KIINTEISTÖN 
KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

Löydät lisätietoa Lajittelun ABC:stä nettisivulta

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.

• 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, jätekeskukselle ja 
jäteasemille 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

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

KARTONKIPAKKAUKSET
• Maito- ja mehutölkit

• Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

• Juomapakkausten kääreet

• Pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. 
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

  Hyötykäyttö: Kirjekuoria, kartonkipakkauksia, 
aaltopahvia ja erilaisia kartonkihylsyjä

9
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Uusia lajitteluvelvoitteita hyötyjätteille
Uuden jätelain muutosten myötä jätteiden lajittelua tullaan lisää-
mään. Jätteitä kerätään entistä tarkemmin erikseen lajiteltuina 
jätelajeinaan. Kaikkien taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston 
asuinkiinteistöjen tulee lajitella erikseen seuraavia jätelajeja viimeis-
tään 1.7.2023 alkaen:

• biojäte (vaihtoehtona kompostointi kiinteistöllä)

• kartonkipakkaukset

• metalli

• lasipakkaukset

• muovipakkaukset

Tämän lisäksi kiinteistöillä kerätään myös erikseen paperia 
sekä sekajätettä.

Lisäksi biojätteen erilliskeräys (vaihtoehtona kompostointi kiinteis-
töllä) laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille 
viimeistään heinäkuussa 2024.

Mitä olisi nyt hyvä tehdä?
Muutoksien myötä on taloyhtiön jätepiste uudistettava vaatimusten 
mukaisesti. Kerättäviä jätelajeja on jatkossa enemmän, joten jäte-
pisteelle on joko hankittava uusia jäteastioita tai olemassa olevia 
keräysastioita järjesteltävä uudestaan. Osassa taloyhtiöitä on myös 
varauduttava siihenkin, etteivät kaikki jäteastiat mahdu nykyiseen 
jätepisteeseen tai -katokseen, jolloin jätepistettä on laajennettava.

Nyt taloyhtiöissä olisi hallituksen ja isännöitsijän toimesta hyvä tehdä 
pikapuoliin kartoitus, onko kiinteistön jätekatos / jäteastiasuoja val-
miina tuleville muutoksille. Kartoituksessa tulisi huomioida:

• Tarvitseeko kiinteistölle lisätä astioita uusille jätejakeille? 
Jos kyllä, minkä kokoisia astioita ja kuinka monta?

• Onko astioiden koko ja määrä sopiva ja optimaalinen kyseiselle 
kiinteistölle? Eri jätejakeiden astioiden kokoa voi muuttaa 
syntyvän jätemäärän mukaan. Esim. jos jollekin jätejakeelle riittää 
pienempi astia, säästyy tilaa jonkin muun jätejakeen astialle.

• Sopivatko astiat katokseen/jäteastiasuojaan? Jos ei, mitä tehdään?

• Samalla on hyvä tarkistaa, ovatko katoksen 
lajitteluohjeet/-kyltit kunnossa ja ajan tasalla.

• Miten asukkaiden ohjeistus toteutetaan?

JÄTELAIN UUDISTUS 2021
Mitä muutoksia uudistus aiheuttaa taloyhtiöissä?

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19. heinäkuuta 2021. Osa uudesta jätelainsäädännöstä tulee voimaan 
portaittain vuosina 2022–2024. Lain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen 

lisäämiseksi. Jätelain uudistus aiheuttaa mm. seuraavia muutoksia jätteiden keräyskäytäntöihin taloyhtiöissä:

YLÄ-SAVON 
JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA 
PL 10, 74101 Iisalmi (Pohjolankatu 14)

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00 
p. 040 632 5500 
e-mail: jatelautakunta@iisalmi.fi

Jätehuoltopäällikkö 
p. 040 661 7282 
e-mail: terhi.lylyjarvi@iisalmi.fi 

www.jatehuoltolautakunta.fi

YLÄ-SAVON 
JÄTEHUOLTO OY 
Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi

Toimitusjohtaja 
p. 040 526 3014 
e-mail: risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi

Neuvoja-tiedottaja 
p. 040 527 3014 
e-mail: mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi

 
www.ylasavonjatehuolto.fi

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 mm. kotitalouksien käyttöön 
tarkoitetut ekopisteet ja jäteasemat 
sekä Ylä-Savon jätekeskus.

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

RINKI-ekopisteet ovat pakkausten tuottajien 
järjestämiä keräyspisteitä, ja niissä kerätään 
lasi- ja kartonkipakkauksia ja pienmetallia. 
Useimmissa pisteissä voi kierrättää myös paperin, 
hyväkuntoiset vaatteet ja kodin tekstiilit. Joillakin 
pisteillä on myös muovipakkausten keräys.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ekopisteissä 
kerätään paperia, lasipakkauksia ja pienmetallia.

Ekopisteisiin ei saa viedä muita jätteitä. 
Jätteet tulee lajitella oikeisiin astioihin, jotta 
materiaali voidaan hyödyntää. Lajitteluohjeet 
löydät Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n nettisivuilta 
www.ylasavonjatehuolto.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 mm. RINKI Oy:n nettisivuilta, 
Kierrätys.info-palvelusta www.kierratys.info tai 
ottamalla yhteyttä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:hyn 
(p. 040 527 3014 Neuvoja-tiedottaja).

LISÄTIETOJA

mailto:jatelautakunta@iisalmi.fi
mailto:terhi.lylyjarvi@iisalmi.fi
http://www.jatehuoltolautakunta.fi
mailto:risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi
mailto:mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi
http://www.ylasavonjatehuolto.fi
http://www.ylasavonjatehuolto.fi
http://www.rinkiin.fi
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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 14.5. 
klo 15.00–17.00, la 18.6. klo 15.00–17.00, 
la 23.7. klo 15.00–17.00 ja la 27.8. klo 15.00–17.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• Suuret metalliromut

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

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

• Betoni-tiilijäte

• Puujäte

• 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 7.5. 
klo 10.00–15.00, la 11.6. klo 10.00–13.00,
la 9.7. klo 10.00–13.00 ja la 6.8. klo 10.00–13.00.

Ylä-Savon jätekeskuksella vastaanotetaan hyöty-
jätteiden lisäksi myös sekajätettä ja isokokoisia 
jätteitä, jotka eivät mahdu kiinteistön sekajäteas-
tiaan (esim. rikkinäiset huonekalut, runkopatjat 
jne.). Sekajätekuormat ovat maksullisia. Ylä-Sa-
von 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 mate-
riaaleittain ajan ja vaivan säästämiseksi. Lisätietoja 
löydät yhtiön nettisivuilta osoitteesta 
www.ylasavonjatehuolto.fi/jatekeskus. Tarvittaes-
sa kysy ohjeita Ylä-Savon jätekeskukselta 
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
Osoite: Suotie 11, 72600 Keitele
Avoinna: ke klo 16.00–18.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 7.5. 
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 
 

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYS 
HAJA-ASUTUSALUEILLA 2022

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 30.8.
Pielavesi ma–ti 5.-6.9.
Kiuruvesi ti 13.9.
Vieremä ke 21.9.
Sonkajärvi ke 28.9.
Iisalmi ke–to 5.-6.10.
Lapinlahti ti–ke 11-12.10.

Haja-asutusalueiden keräyksessä keräysauto kier-
tää ja pysähtyy puoli tuntia ennalta ilmoitetuissa 
keräyspaikoissa. Keräysaikataulu ja -paikat ilmoite-
taan paikallislehdissä ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n 
nettisivuilla www.ylasavonjatehuolto.fi. Keräykset 
ovat maksuttomia ja tarkoitettu kotitalouksille. 

 
RISU- JA HARAVOINTIJÄTTEIDEN  
VASTAANOTTOPAIKAT
 
Kotitalouden risu- ja haravointijätteet vastaanote-
taan lajiteltuna veloituksetta. Risu- ja haravointi-
jätteiden vastaanottopaikoille saa tuoda puiden 
ja pensaiden oksia ja risuja sekä irrallisia puiden 
ja pensaiden lehtiä ja ruohosilppua.  Lajittele 
haravointijätteet ja sormea paksummat risujätteet 
erilleen ja laita ne vastaanottopaikoilla omiin 
paikkoihinsa. Erillään pitäminen on tärkeää, koska 
risut haketetaan ja hyödynnetään energiantuo-
tannossa ja haravointijätteet kompostoidaan. 

Vastaanottopaikoille ei saa tuoda kantoja, lautoja, 
parruja, vaneria, lastulevyä, kiviä, lakaisuhiekkaa, 
metallia, muovia, styroxia, vaarallisia jätteitä ja 
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 7.5. 
klo 10.00–15.00, la 11.6. klo 10.00–13.00,

la 9.7. klo 10.00–13.00 ja la 6.8. klo 10.00–13.00.
 

Keiteleen jätehuollon jäteasema
Suotie 11, 72600 Keitele
Avoinna: ke klo 16.00–18.00. 
Huom! Jäteasema avoinna myös la 7.5. 
klo 10.00–13.00.

Savikon risulaani
Kalliokyläntie 14, 74700 Kiuruvesi
Avoinna: Kevään ja kesän 2022 aukioloajoista 
tiedotetaan Kiuruveden kaupungin nettisivulla 
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ym-
paristo,-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 14.5. 
klo 15.00–17.00, la 18.6. klo 15.00–17.00, 
la 23.7. klo 15.00–17.00 ja la 27.8. klo 15.00–17.00
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JÄTEASEMAT

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteasemat ottavat 
vastaan kotitalouksien lajiteltuja ja maksuttomia 
jätejakeita. Jäteasemilla ei vastaanoteta yhdys-
kuntajätteitä, rakennusjätteitä, muovijätteitä, 
lääkejätteitä 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 14.5. 
klo 12.00–14.00, la 18.6. klo 12.00–14.00, 
la 23.7. klo 12.00–14.00 ja la 27.8. klo 12.00–14.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• Suuret metalliromut

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

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

• Betoni-tiilijäte

• 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 7.5. 
klo 9.00–11.00, la 11.6. klo 9.00–11.00, 
la 16.7. klo 9.00–11.00 ja la 13.8. klo 9.00–11.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• Suuret metalliromut

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

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

• Betoni-tiilijäte

• 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 14.5. 
klo 9.00–11.00, la 18.6. klo 9.00–11.00, 
la 23.7. klo 9.00–11.00 ja la 27.8. klo 9.00–11.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• 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 7.5. 
klo 15.00–17.00, la 11.6. klo 15.00–17.00, 
la 16.7. klo 15.00–17.00 ja la 13.8. klo 15.00–17.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• 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 7.5. 
klo 12.00–14.00, la 11.6. klo 12.00–14.00, 
la 16.7. klo 12.00–14.00 ja la 13.8. klo 12.00–14.00

Vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien:
• Vaaralliset jätteet

• Sähkölaitteet

• Paristot ja pienakut

• Suuret metalliromut

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

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

• Painekyllästetty puujäte

http://www.ylasavonjatehuolto.fi/jatekeskus
http://www.keiteleenjatehuolto.fi
mailto:keiteleenjatehuolto@outlook.com
http://www.ylasavonjatehuolto.fi
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparisto,-luonto-ja-liikenne/Jatehuolto/Puutarhajate-ja-maa-ainekset
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparisto,-luonto-ja-liikenne/Jatehuolto/Puutarhajate-ja-maa-ainekset
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Ymparisto,-luonto-ja-liikenne/Jatehuolto/Puutarhajate-ja-maa-ainekset
http://www.ylasavonjatehuolto.fi/jateasemat.html
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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. 

NÄIN ASIOIT YLÄ-SAVON 
JÄTEKESKUKSEN LAJITTELUASEMALLA
Ylä-Savon jätekeskuksen lajitteluasemalla vastaanotetaan henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla 
tuodut jätekuormat. Lajitteluasemalla jätekuormat lajitellaan huolellisesti omille lavoillensa ja omiin 
paikkoihinsa. Henkilökunta opastaa ja on tarvittaessa apuna kuorman purkamisessa.  Tavoitteena on kierrättää 
kaikki mahdollinen hyödyntämiskelpoinen jäte ja pitää sekajätelava mahdollisimman tyhjänä.

• Pakatessasi kuormaa lajittele eri 
jätteet jo valmiiksi. Oheisesta 
kuvasta näet vastaanotettavat 
jätejakeet ja lavajärjestyksen. 
Tarvittaessa kysy neuvoja 
Ylä-Savon jätekeskukselta 
p. 017 743 379.

• Tullessasi Ylä-Savon 
jätekeskukselle, ilmoittaudu 
jätekeskuksen vastaanottoon 
aina ennen lajitteluasemalle 
menemistä. Kuuntele ohjeet 
huolellisesti. Jos kuormassa 
on hyödyntämiskelvotonta 
maksullista jätettä, maksa 

jätekeskuksen vastaanottoon. 
Maksu ensisijaisesti 
pankkikortilla. 
Hinnastot löydät osoitteesta 
www.ylasavonjatehuolto.fi.

• Näytä vastaanotossa saamasi 
kuitti maksusta lajitteluasemalla 
ennen kuorman purkamista. 

• Pura kuorma lajitteluasemalla 
ohjeiden mukaisesti 
jätelajeittain. Kysy tarvittaessa 
aina neuvoa henkilökunnalta!

• Kiitos käynnistä ja 
tervetuloa uudelleen!

Ohjeita lajitteluasemalla asiointiin:

YLÄ-SAVON JÄTEKESKUS

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

www.ylasavonjatehuolto.fi

1. Vaarallinen jäte ja sähkölaitteet
2. Poltettava jäte (maksu)
3. Suuret kappaleet (maksu)
4. Metallijäte
5. Puujäte
6. Kipsijäte (maksu)
7. Villat ja loppusij. (maksu)
8. Betoni- ja tiilijäte
9. Painekyllästetty puu
10. Asbesti (maksu)
11. Ikkunalasi ja lasiastiat
21. Kartonki
22. Paperi
23. Pienmetalli
24. Lasipullut ja purkit
25. Risujätelava
26. Haravointijätelaituri
27. UFF vaatelaatikko

27.

26.

25.

2.

22.

3.

23.

4.

24.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

JÄTTEIDEN VASTAANOTTO
Ilmoittaudu tässä aina 
jätettä tuodessasi

1.

21.

http://www.ylasavonjatehuolto.fi
http://www.ylasavonjatehuolto.fi


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

 

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

http://www.ylasavonjatehuolto.fi
mailto:risto.kauhanen@ylasavonjatehuolto.fi
mailto:mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi



