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Jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on liityttävä alueella järjestettyyn jätehuoltoon. Keski-Savon alueella
noudatetaan ns. kunnan järjestämää jätteenkuljetusmallia. Tämä tarkoittaa, että Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä on kilpailuttanut alueen jätteenkuljetukset asiakkailleen valmiiksi ja liittyminen jätehuoltoon
tehdään Keski-Savon Jätehuollon kanssa. Jäteautojen säännölliset reittiverkostot kattavat koko Leppävirran alueen,
ympäri vuoden. Keräykseen liittyminen, jäteastioiden tyhjennysrytmit ja astioiden myynti/vuokraus sekä laskutus
tapahtuu keskitetysti jätehuollon asiakaspalvelunumerosta: 020 610 9760 tai sähköpostilla:

jatehuolto.varkaus@taitoa.fi .
Jätehuoltoon voi liittyä kolmella eri tavalla:
2 . Jätekimppa

1 . Oma astia
(yleisin, helppo)

• Kiinteistö hankkii
jäteastian ja sopii sille
jätehuoltomääräysten
mukaisen
tyhjennysrytmin.
Jätelasku muodostuu:
Vuosittainen
kiinteistön perusmaksu*
+ toteutuneet jäteastian
tyhjennysmaksut.

• Kiinteistö hankkii yhden/ useamman
naapurin kanssa yhteisen jäteastian (esim.
tieosakkaat) ja sopii sille jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin
• Kimpan jäsenet vastaavat keräyspaikan
hoidosta.
• Kimpalla on yhteyshenkilö, kimppa-isäntä.
Jätelasku muodostuu:
Vuosittainen kiinteistön perusmaksu*
+ toteutuneet jäteastian tyhjennysmaksut
jaetaan kimpan jäsenten kesken
sovituilla osuuksilla.

* Perusmaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus määräytyy,
onko kiinteistön tyyppi kiinteistöverotuksessa:
a.
b.

vakituinen asunto
vapaa-ajan asunto

3 . Aluekeräyspiste

(taloudellinen ja kätevä,
jos jätettä syntyy vähän)

18,15 € / vuosi
12,10 € / vuosi

(kätevä, jos jätettä syntyy epäsäännöllisesti
& on mahdollista kuljettaa jätteet pisteelle)

• Vaihtoehto, jos kiinteistölle ei voida järjestää
kiinteistökohtaista keräystä esim. tien
kapeuden vuoksi.
• Aluekeräyspisteet ovat jätehuollon ylläpitämiä
sekajätepisteitä. Tarkemmat sijainnit saa
tietää asiakaspalvelusta.
• Tarkoitettu vain pienille määrille kotitalousjätteitä (roskapussit).
Jätelasku muodostuu:
Vuosittainen, kiinteä aluekeräyspistemaksu**.
Akp-maksu sisältää myös jätehuollon
vuosittaisen perusmaksun* .

** Aluekeräyspistemaksun suuruus määräytyy,
onko kiinteistön tyyppi kiinteistöverotuksessa:
a.
b.

vakituinen asunto 110,01 € / vuosi
vapaa-ajan asunto 55,04 € / vuosi

Yleistä:
•
•
•
•

Jäteastian voi hankkia kaupasta tai ostaa/vuokrata jätehuollosta.
Jäteastioiden tyhjennysrytmi määräytyy kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Voit tiedustella biojätteen erilliskeräilyyn liittymistä alueellasi. Erilliskerätty biojäte toimitetaan kompostoitavaksi
kompostointilaitokselle. Vinkki: Biojätettä on kätevä kerätä naapurin kanssa yhteisellä kimppa-astialla!
Vaaralliset jätteet, rakennus- & remonttijäte, sähkölaitteet, hyötyjätteet ja isot jätteet tulee toimittaa itse omiin
vastaanottopisteisiinsä, kierrätykseen tai Riikinnevan jätekeskukseen.

LAJITTELU on nykyaikaa ja yleinen velvollisuus. Tavoitteena on myös lajitella Ekovoimalaitokselle polttoon menevästä
sekajätteestä pois kaikki kierrätyskelpoinen raaka-aine hyötykäyttöön.
• Lajitellut kodin hyötyjätteet (pienmetalli, keräyslasi, -kartonki ja -paperi) voi viedä veloituksetta Ekopisteille. Lisäksi
Ekopisteiden yhteydessä voi olla myös jätehuollon maksullinen sekajätteen aluekeräyspiste.
• Osassa Ekopisteitä on myös UFF-vaatekeräys käyttökelpoisille ja puhtaille kodintekstiileille.
• Vuonna 2016 suuri osa Keski-Savon Jätehuollon ekopisteistä siirtyi Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n vastuulle. Rinkiekopisteiden pakkausjätteiden lajitteluohjeet löytyvät www.rinkiin.fi-sivustolta. Sekä KSJH:N ekopisteillä ja Rinki-ekopisteillä
noudatetaan samoja kierrätysohjeita. Ringin valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 0800 133 888.
• Lähimmän kierrätyspisteen koko Suomessa löydät Kierrätys.info-karttapalvelusta.
• Yleisiä biojätteen tai pakkausmuovin hyötykeräyspisteitä ei ole toistaiseksi lainkaan Leppävirran kunnan alueella.

KOMPOSTOINTI ja PUUTARHAJÄTE
•
•
•
•

Kompostointi on biojätteen ensisijainen käsittelyvaihtoehto kotitalouksille.
Elintarvikejätteen kompostointi tulee tehdä lämpöeristetyssä sekä haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.
Kompostorin sijoitus: Ei liian lähelle kaivoa (15 m) eikä tontin rajaa (2 m) ilman naapurin suostumusta.
Kodin HARAVOINTI- JA KITKENTÄJÄTE & OKSAT, KANNOT JA RISUT otetaan veloituksetta vastaan Nikkilänmäen
kompostointikentällä os. Savonniementie 129, Leppävirta.

JÄTTEIDEN POLTTAMISESTA (Muista myös ”naapurisopu” sekä metsä- tai nurmikkopalovaara!)
•

Jätteiden kotipoltto aiheuttaa päästöjä mm. alhaisen polttolämpötilan vuoksi ja voi pilata tulisijasi.

•
•
•

•

Kotitalousjätteiden pääsääntöinen hävittäminen polttamalla ei ole sallittua.
Polttaa saa vain poltettavaksi sopivia jätejakeita lähinnä sytykkeenä.
Polttamisen tulee tapahtua keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa.
Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avotulella pieniä määriä kuivia puutarhajätteitä, olkia ja hakkuutähteitä.
Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

VAARALLISET JÄTTEET, veloitukseton vastaanotto kotitalouksilta
Viralliset vaarallisen jätteen vastaanottopisteet:
o Riikinnevan jätekeskus, Riikinnevantie 153, Leppävirta, (017) 5581 307, avoinna: ma 8-19 ja
ti-pe klo 8-16. Arkipyhien aattoina jätelaitos suljetaan klo 14.
o Leppävirran paloasema, Koulutie 1, pääsääntöisesti päivystäjä paikalla ma-pe klo 8-16.
Vastaanotto vain päivystäjän läsnä ollessa P. (017) 188 261.
• Vanhentuneet lääkkeet ja rikkoutuneet kuumemittarit tulee toimittaa apteekkiin.
• Vanhat paristot ja pienakut voi palauttaa kauppojen paristojen keräyslaatikoihin.
• Loisteputkia ja energiansäästölamppuja voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. (Hehkulamput ovat sekajätettä.)
• Vanhat akut voi toimittaa myös www.akkukierratyspb.fi- vastaanottopisteisiin tai niitä myyviin liikkeisiin.
• Pienet erät painekyllästettyä kestopuuta ottaa vastaan Rautia Malinen, Teollisuustie 16, (017) 5594 500 sekä isot erät
veloituksetta Riikinnevan jätekeskukseen.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER), veloitukseton vastaanotto kotitalouksilta
SER- laitteita ovat kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat kodin laitteet. Kodin sähköromun voi palauttaa
veloituksetta myyntipisteisiin uuden laitteen oston yhteydessä tai muuhun viralliseen tuottajayhteisön hyväksymään
vastaanottopaikkaan:
Viralliset tuottajayhteisöjen hyväksymät vastaanottopisteet ovat mm.:
o Riikinnevan jätekeskus kts. yhteystiedot edellinen kappale
o Kierrätyskeskus Ekotori sekä sen kiertävä kunta-auto, kts. seuraava kappale

KIERRÄTYSKESKUS ,
•
•
•
•

Käsityökatu 42-44, Varkaus, www.ekotori.eu, p. 044 444 2661
Virallinen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste (kotitalouksien SER-jätteen veloitukseton vastaanotto)
Ottaa vastaan siistiä ja ehjää kodintavaraa/ tekstiilejä. Myös myyntikelpoisen tavaran hakupalvelu suoraan kiinteistöltä.
Ekotorilla on myös lava kotitalouksien isokokoisen metalliromun vastaanottoa varten.
Ekotorin kiertävä auto käy joka kuukauden 1. tiistai Leppävirralla ja Sorsakoskella. Tarkista aikataulu Ekotorin nettisivuilta.

AUTONROMUT JA ROMURENKAAT
•
•

Autonromut otetaan vastaan Riikinnevan jätekeskukseen ja virallisiin vastaanottopisteisiin (lisätietoja
www.autokierratys.fi). Maksuttomia noutoja suorittaa esim. Kuusakoski Oy.
Romurenkaat rengasliikkeisiin tai maksutta Riikinnevan jätekeskukselle. Lisätietoja www.rengaskierratys.com.

EROTIN- ja SAOSTUSKAIVOT
Keski-Savon Jätehuolto ei kuljeta erotin- tai saostuskaivojen lietteitä. Sakokaivolietteet voidaan toimittaa
jätevedenpuhdistamolle. Öljynerotinlietteet toimitetaan vaarallisen jätteen virallisille keräilijöille. Erotuskaivojen lietteiden
kuljetuksia suorittavia yrityksiä: kts. Lisätietoja ja –ohjeita.

RAKENNUSJÄTE, METALLIROMU ja ISOT JÄTTEET - lajittelulla säästää!
Rakennusjätteelle, metalliromulle tai suurehkoille jätemäärille on kätevintä tilata vuokrattava lava ja kuljetus jätekeskukseen. kts.
Lisätietoja ja –ohjeita. Kotitalouksien oikein lajitellut pienkuormat metalliromua, haketuskelpoista käsiteltyä sekä käsittelemätöntä
puutavaraa, tiili-, betoni- ja kaakelijätettä ja painekyllästettyä kestopuuta otetaan veloituksetta vastaan Riikinnevan jätekeskuksella.
Loppusijoitettava rakennusjäte ja sekajäte energiaksi ovat maksullista jätettä. Lisätietoja Riikinnevan jätekeskuksesta.
LISÄTIETOJA JA – OHJEITA:

K-S Jätehuollon asiakaspalvelu (mm.kuljetukset, astiat, laskutus) 020 6109 760 tai jatehuolto.varkaus(at)taitoa.fi

Kuntien kierrätysneuvoja
040 8311 492 tai jateneuvonta(at)varkaus.fi

Kierrätyskeskus Ekotori, Varkaus
044 4442 661 tai www.ekotori.eu

Riikinnevan jätekeskus
(017) 5581 307 tai riikinnevan.jatelaitos(at)varkaus.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja, Leppävirta
040 8473 998

Riikinvoima Oy, Ekovoimalaitos
040 771 0072 tai info(at)riikinvoima.fi
Saostuskaivojen tyhjennyksiä ja/tai lavojen vuokrausta suorittaa mm.

Jätehuolto Arokivi
(017) 5557 500

Loka- ja jätepalvelu
017 5562 435

Eerola-yhtiöt Oy
040 1239 944
Vaarallisten jätteiden (esim. jäteöljyt) noutopalveluita mm.

Fortum Oy (ent. Ekokem)
010 7551 625

Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy
(03) 7808 081

Kuusakoski Oy, valtakunnallinen palvelunro (metalliromu)
0800 308 80

Lassila & Tikanoja Oy, valtakunnallinen palvelunro, yksityiset
010 6365 000
www.keskisavonjatehuolto.fi

