
   
                                                                                       

KODIN ja VAPAA-AJAN ASUNNON JÄTEHUOLLON ABC - JOROINEN  
  
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. 
 
Keräykseen liittyminen, jäteastioiden tyhjennysrytmit ja astioiden myynti/vuokraus sekä laskutus tapahtuu 
keskitetysti jätehuollon asiakaspalvelussa: puh. 044 7436 310 ja jatehuolto@varkaus.fi (arkisin klo 9-15) tai 
sähköisen kanavan kautta: asiointi.keskisavonjatehuolto.fi  
 

JÄTEHUOLTOON VOI LIITTYÄ KOLMELLA ERI TAVALLA 
OMA ASTIA Kiinteistö hankkii jäteastian ja sopii sille 

jätehuoltomääräysten mukaisen 
tyhjennysrytmin. Astian voi ostaa tai 
vuokrata jätehuollon asiakaspalvelusta. 

Jätelasku muodostuu: 
Vuosittainen perusmaksu + 
toteutuneet jäteastian 
tyhjennysmaksut 

Perusmaksu on 
kiinteistökohtainen:  
a) vakituinen asunto 
18,15 €/vuosi  
b) vapaa-ajan asunto 
12,10 €/vuosi 
 
 

JÄTEKIMPPA Kiinteistö hankkii yhden/useamman 
jäteastian yhteiskäyttöön esim. 
naapureiden kanssa. Kimpalla on 
yhteyshenkilö/kimppaisäntä. Kimpassa voi 
kerätä biojätettä ja sekajätettä tai 
molempia. 

Jätelasku muodostuu: 
Vuosittainen perusmaksu + 
toteutuneet jäteastian 
tyhjennysmaksut jaettuna 
kimpan jäsenten kesken 

ALUEKERÄYS-
PISTE 

Vaihtoehto, jos kiinteistölle ei voida 
järjestää omaa keräystä esim. 
kulkuyhteyksien vuoksi tai jätettä kertyy 
epäsäännöllisesti. Aluekeräyspisteet ovat 
jätehuollon ylläpitämiä kotitalouksien 
sekajätepisteitä, joita voivat käyttää akp-
maksun maksaneet kiinteistöt. 

Jätelasku muodostuu: 
Vuosittainen kiinteä 
aluekeräyspistemaksu, joka 
sisältää vuosittaisen 
perusmaksun. 

Aluekeräyspistemaksu: 
a) vakituinen asunto 
110,01 €/vuosi 
b) vapaa-ajan asunto 
55,04 €/vuosi 

Biojätettä voi kompostoida omalla kiinteistöllä tai kerätä erilliseen biojäteastiaan. Lisätietoja Keski-Savon 
jätehuollon asiakaspalvelusta.  
 
Keski-Savossa kerättävät kotitalouksien sekajätteet viedään poltettavaksi Riikinvoiman ekovoimalaitokseen. 
Sekajätteen joukosta on tärkeää lajitella erilleen hyötyjätteet (metalli, lasi, kartonki, paperi, muovi), jotka voi 
toimittaa veloituksetta ekopisteisiin. Ekopisteet löytyvät myös: www.kierratys.info.  
 
HYÖTYJÄTTEIDEN KIERRÄTYS (LASI- JA METALLIPAKKAUKSET, KARTONKI, MUOVIPAKKAUKSET, PAPERI) 
 Kerisalo, entinen koulu, Kerisalontie 758 (paperi, kartonki, lasi, metalli, UFF-tekstiilikeräys) 
 Keskusta, S-market, Mutalantie 3 (paperi, kartonki, lasi, metalli, muovi, UFF-tekstiilikeräys) 
 Kuvansi, ent. K-Valinta Roponen, Valtatie 1 (paperi, kartonki, lasi, metalli, UFF-tekstiilikeräys) 
 Maavesi, Maavedentie 1656/Vättiläntie (paperi, kartonki, lasi, metalli) 
 
METALLIROMU 
 Työkuja 2:ssa sijaitsevalle metalliromulavalle. 
 Tyhjät ja sivellinkuivat maalipurkit, polkupyörät, kiukaat, metallihuonekalut, kattopellit, katiskat, koneiden 

ja laitteiden metalliosat 
 LAVALLE EI SAA TUODA: jääkaappeja, pakastimia, renkaita, sekajätettä, vaarallisia jätteitä jne! 
 
PUUTARHAJÄTE  
 Iitosentien haketusalueelle (ajetaan Honkatien kautta n. 100 m). Aina auki. 
 Risut, oksat, haravointi- ja kitkentäjäte 
 



   
                                                                                       
 
VAARALLINEN JÄTE (ent. ONGELMAJÄTE, veloitukseton vastaanotto kotitalouksille) 
 Joroisten työpaja, Mutalantie 4, avoinna ma-pe klo 8-15. Luovuta jätteet vain henkilökunnalle! 
 Riikinnevan jätekeskus, Riikinnevantie 153, avoinna ma klo 8-19, ti-pe klo 8-16. 
 Aerosolit, akut, energiansäästölamput, jäteöljyt & kiinteät öljyiset jätteet, jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet, 

lakat, liimat, liuottimet, loisteputket, maalit, paristot, torjunta-aineet 
 Vanhentuneet lääkkeet ja rikkoontuneet kuumemittarit apteekkiin 
 Paristojen ja pienakkujen keräyslaatikoita löytyy kauppojen auloista 
 
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER, veloitukseton vastaanotto kotitalouksille) 
 Kotitalouksien rikkoontuneet sähkö- ja elektroniikkalaitteet (loisteputki- ja energiansäästölamput, 

kylmälaitteet, kodinkoneet, valaisimet, viihde- ja pienelektroniikka yms.) voi toimittaa Joroisten työpajalle. 
 Muut vastaanottopisteet: Riikinnevan jätekeskus, Ekotori Varkaus. Sähkölaitteita myyvät liikkeet ottavat 

tietyin ehdoin vastaan sähköromua. 
 
EROTIN- JA SAOSTUSKAIVOJEN LIETTEET 
 Keski-Savon Jätehuolto ei kuljeta saostuskaivojen lietteitä. Lietteet voidaan toimittaa 

jätevedenpuhdistamolle tai muuhun luvalliseen käsittelypaikkaan.   
 
AUTONROMUT JA ROMURENKAAT 
 Autonromut ja – renkaat (myös vanteelliset) otetaan vastaan veloituksetta Riikinnevan jätekeskuksella ja 

virallisissa vastaanottopisteissä 
 
RAKENNUSJÄTE, ISOT JÄTTEET 
 Rakennusjätteelle/suurehkoille jätemäärille on kätevintä tilata vuokrattava jätelava, ”raksasäkki”-, tms. 

palvelu ja kuljetus sopivalta yrittäjältä. Muutoin toimitus Riikinnevalle. 
 Kotitalouksien oikein lajitellut pienkuormat metalliromua, haketuskelpoista käsiteltyä sekä käsittelemätöntä 

puutavaraa, tiili-, betoni- ja kaakelijätettä, puhtaita maa-aineksia ja painekyllästettyä kestopuuta otetaan 
veloituksetta vastaan Riikinnevan jätelaitoksella. Loppusijoitettava rakennusjäte kuten muovi, bitumi, kipsi 
ja sekajäte ovat maksullista jätettä. 

 
HUONEKALUT, MUU KODIN IRTAIMISTO 
 Joroisten työpajan kirpputorille ja Varkauden Ekotorille (Käsityökatu 42-44) voi lahjoittaa hyväkuntoisia, 

ehjiä ja puhtaita huonekaluja sekä muuta kodin irtaimistoa. Vastaanoton yhteydessä arvioidaan tuotteen 
kunto. Jos tavara on kierrätyskelvoton, siitä peritään jätemaksu. 

 Kierrätyskelvottomat kodin irtaimistot voi toimittaa myös suoraan Riikinnevan jätekeskukselle. 
 
LISÄTIETOJA JA OHJEITA: www.keskisavonjatehuolto.fi  

Jätehuollon asiakaspalvelu 040 7436 310 jatehuolto@varkaus.fi 
Jäteneuvonta 040 831 1492 jateneuvonta@varkaus.fi 
Joroisten työpaja, Mutalantie 4, 
Joroinen 

040 356 3135  

Kierrätyskeskus Ekotori, 
Käsityökatu 42-44, Varkaus 

044 444 2661 ekotori@varkaus.fi 

Riikinnevan jätekeskus, 
Riikinnevantie 153, Leppävirta 

017 5581 307  

Ympäristösihteeri, jätehuollon 
valvonta 

040 673 8488  

 


