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Uudessa 1.5.2012 voimaanastuneessa jätelaissa 
on asetettu yleinen velvollisuus noudattaa jäte-
huollossa ns.  etusijajärjestystä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että on vähennettävä syntyvän jätteen mää-
rää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, 
jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätet-
tävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen 
haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, 
mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos 
hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on lop-
pukäsiteltävä. Eduskunnassa laaditaan parhail-
laan tarkempaa kaatopaikka-asetusta, joka tulee 
kieltämään orgaanisen jätteen kaatopaikkasi-
joituksen – käytännössä kaatopaikoille saadaan 
2016 jälkeen viedä vain hyödyntämiskelvottomia 
tuhkia ym. rejektejä.
 
Syntyvän jätteen määrää vähentää parhaiten yri-
tysten,  yhteisöjen ja kuluttajienkin toimintatapo-
jen muutos, jossa oman toiminnan materiaalihä-
vikki minimoidaan. Uudelleen käyttöä edistävät 
parhaiten alueen kierrätyskeskukset ja kirppu-
torit. Yhtiö omalta osaltaan laajentaa vaatteiden 
uudelleen käyttöä yhteistyössä UFF:n kanssa, 
joka toimittaa 24 yhtiön ylläpitämän ekopisteen 
yhteyteen keräysvaatekontit. Tukeva-työvalmen-
nussäätiön vaatekeräys Kuopion ja Siilinjärven 
ekopisteissä säilyy entisellään.
 
Materiaalihyödyntämiseen Jätekukko kerää  jät-
teitä mm. ekopisteillä. Pakkausmateriaalien kier-
rätyksen lisääminen edellyttää ekopisteverkoston 
osalta yhteistyön lisäämistä tuottajayhteisöjen 

Jätteiden  
hyödyntämisen järjestys 

kanssa – pakkausten ekopisteverkostohan siirtyy 
tuottajayhteisöjen vastuulle 1.5.2014 alkaen. Jo 
nyt tehdään hyvää yhteistyötä tuottajien kanssa 
valtakunnallisesti merkittävässä ekopistepilotis-
sa, jossa mm. selvitetään Kuopion yhdeksässä 
ekopisteessä kotitalouksien kovien muovipakka-
usten keräystä ja materiaalin soveltuvuutta hyö-
dynnettäväksi.
 
Koska jatkossa kaatopaikoille voi viedä vain mur-
to-osan jätteistä, Jätekukko yhdessä Itä-Suomen  
ja Keski-Suomen seitsemän kunnallisen jäteyhti-
ön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n kanssa selvittää 
kierrätyskelvottoman mutta energiahyötykäyt-
töön kelpaavan jätteen hyödyntämistä sähköksi 
ja Varkauden kaupungin kaukolämmöksi. Par-
haillaan on käynnissä hankkeen YVA eli ympäris-
tövaikutusten arviointimenettely ja tarpeelliset 
kaavamuutokset Riikinnevalla. Hanke etenee 
suotuisasti, sillä kaikki yhtiöt ovat hyväksyneet 
hankkeen aiesopimuksen. Tänä vuonna tavoit-
teena on Y VA:n ja kaava-asioiden lisäksi perustaa 
jäteyhtiöiden ja Aluelämmön yhteinen Ekovoi-
malaitos, joka varsinaisesti toteuttaisi hankkeen. 
Ekovoimalaitoksen suunniteltu toiminnan aloi-
tus tähtää vuoteen 2016 eli sopivasti orgaanisen 
jätteen kaatopaikkasijoituksen kieltämisajan-
kohtaan. Jätekukon tavoitteena on vähentää 
jätteiden syntymistä ja edistää jätteiden hyödyn-
tämistä materiaalina tai energia-
na.  Kaatopaikkaaminen on 
jo vähentynyt ja vähenee 
voimakkaasti seuraavien 
vuosien aikana.

Sisältö
Siisti juttu!  
on Jätekukko Oy:n asiakaslehti

Painos 128 000 kpl

Toimitus: Jätekukko Oy Virve Nevalainen, 
   Mainostoimisto Ad Kiivi Oy

Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Ad Kiivi Oy

Kuvat:  Hellu Lintu, Tatu Ahonen ja  
 Hannu Miettinen

Jätekukko 
Palvelunumero 017 368 0152 
asiakaspalvelu@jatekukko.fi 
www.jatekukko.fi

Vaatekeräys

UFF:n vaatekeräyskontit  
löytyvät nyt useilta  
Jätekukon ekopisteiltä.  
Vaatekeräykseen käy  
kaikki käyttökelpoinen  
vaate sekä kengät, laukut  
ja kodintekstiilit.
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Elonkorjuujuhla 
Kuopiossa 24.-25.8.

Tule hakemaan  
Jätekukon pisteeltä  
parhaat vinkit 
kompostointiin ja  
jätevesineuvontaan.

Uudet jäteastiatarrat

Lähetämme elokuussa 
omakotiasukkaille uudet 
jäteastiatarrat. Uuden 
ilmeen saaneet tarrat  
vaihdetaan kesän aikana 
myös ekopisteisiin.

Kuopion matkustaja-
satamassa 14.7.–5.8.

Osallistu maksuttomaan 
tuikkutyöpajaan ja askartele 
Tuikkujahdissa kerätyistä 
tuikkukuorista jotain itsellesi 
tai osia yhteiseen Kukko- 
taideteokseen.

Seuraa ajankohtais-
uutisointia netissä

Muista kompostorin 
syystyhjennys – teet tilaa 
talven biojätteille.

Toimitusjohtaja 
Arto Ryhänen



uudistuivat

Savo-Pielisen jätelautakunta

MiKä?  Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen Jätekukon toimialueella.

KEnEllE?  Kuntalaisille.

MiTä?  Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä, jätemaksuista sekä siitä,  
 millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta  
 seuraa järjestettyyn jätehuoltoon liittymisen toteutumista. 

Savo-Pielisen jätelautakunta ja Jätekukko ovat erilliset toimijat. Jätelautakunta vastaa jätehuollon 
viranomaisasioista ja Jätekukko hoitaa jätehuollon käytännön palvelutehtävät.
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JäTElaUTaKUnTaan VoiT olla yhTEydESSä, KUn

Haluat hakea jätemaksun  
kohtuullistamista tai tehdä  
muistutuksen jätemaksusta  

(esimerkiksi, jos vakituinen asuin-
kiinteistö on jäänyt tyhjilleen).

Haluat, että kiinteistö  
poistetaan jäterekisteristä, kun  

se on asuinkelvoton tai puretaan.

www.jatelautakunta.fi

a B C
Tarvitset lisätietoja jätehuolto- 
määräyksistä tai haluat hakea 

niistä poikkeamista (esimerkiksi 
pidennettyä jäteastian  

tyhjennysväliä).

Toukokuun alusta alkaen paikallisilla jäteasemilla on 
ollut käytössä uudet, asiakkaiden tarpeisiin muokatut 
aukioloajat. Vain Kuopion jätekeskuksen ja Siilinjärven 
jäteaseman aukioloajat pysyivät ennallaan. Uudis-
tuksen myötä jäteasemien aukioloaika laajeni kesäksi 
(1.5.-31.10.), useimmilla aukioloaika piteni kahdella tun-
nilla. Neljällä jäteasemalla (Juankoski, Lieksa, Nilsiä, 
Nurmes) kesäksi otettiin käyttöön lisäpäivä, jäteasema 
palvelee näissä kunnissa nyt sekä maanantaisin että 
torstaisin.

Myös jäteasemien palvelupäiviä tarkasteltiin uudelleen 
ja muutos aukiolopäivissä tehtiin viidellä jäteasemalla. 
Uusi aukiolopäivä on Juuassa maanantai, Karttulassa 

ja Riistavedellä perjantai ja Vesannolla torstai. Piek-
sämäellä siirryttiin kolmen päivän aukioloon, jatkossa 
Pieksämäen jäteasema on avoinna maanantaisin, kes-
kiviikkoisin ja perjantaisin. Myös puutarhajätteiden vas-
taanotto noudattaa Pieksämäellä uusia aukioloaikoja.

Jäteasemilla lisää lajittelua

Toukokuun alusta alkaen kodin vaaralliset jätteet on 
otettu vastaan kaikilla paikallisilla jäteasemilla ja Kuopi-
on jätekeskuksessa. Lisäksi jäteasemilla on aloitettu te-
hostettu pienkuormien lajittelu. Koska kaikki jäteasemil-
la kerättävä jäte ei sovellu murskaukseen, kerätään 

kuormista nyt erilleen muovit ja 
muu energiahyödyntämiseen 
soveltuva eli ns. energiajä-
te. Tehostetulla lajitte-
lulla lisätään jättei-
den murskaukseen 
menevää osuutta 
ja sitä kautta jät-
teiden energiana 
hyödyntämistä. Yhä 
vähemmän jätteistä 
päätyy hyödyntä-
mättöminä loppusi-
joitukseen.

Lue lisää kodin  
vaarallisten  

jätteiden  
vastaanotosta  

sivulta 5



•	 Kovettumattomat maali-, liima ja lakkajätteet
•	 Liuottimet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
•	 Uuden vuoden tinat
•	 Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja 

öljynsuodattimet
•	 Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden 

pakkaukset
•	 Puunsuoja- ja kyllästysaineet
•	 Myrkyt ja desinfiointiaineet

•	 Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina 
läpinäkyvässä pussissa

•	 Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat 
omissa pakkauksissaan

•	 Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkepullot 
omissa pakkauksissaan

•	 Elohopeakuumemittarit pakattuina
•	 Neulat ja piikit pakattuina

•	 Jääkaapit, pakastimet
•	 TV:t, tietokoneet
•	 Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, 

radiot
•	 Loisteputket, energiansäästölamput
•	 Laitteet, joihin akku tai paristo on 

sisäänrakennettu
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LED-valot ja  
loisteputket
Myös LED-valot ja loisteputket ovat 

 vaarallista jätettä ja nekin tulee  
palauttaa vastaanottopisteeseen.  

Hehkulamput ja halogeenilamput voi 
laittaa sekajätteeseen. 

Tunnista 
vaaran merkit

Oheiset merkit tuotteessa kertovat, 
että kyse on vaarallisesta jätteestä. 

Aina merkkiä ei ole, 
joten vaaralliset jätteet on 

opittava tuntemaan.
 

Ole valppaana!

SyövyttäväTerveyshaitta Syttyvä

Ympäristövaarat HapettavaKrooninen 
terveyshaitta

Paineen alaiset 
kaasut

Räjähde
Välitön 
myrkyllisyys

Vaarallinen 
jäte Lääkejäte Sähköromu

Jätekukon järjestämiin vastaanottopisteisiin, koti-
talouksista veloituksetta, sisältyy perusmaksuun

Apteekkeihin, kotitalouksista veloituksetta,  
sisältyy perusmaksuun

Jätekeskukseen, jäteasemille sekä muihin tuottaja-
yhteisöjen hyväksymiin vastaanottopisteisiin, koti-
talouksista veloituksetta, sisältyy tuotteen hintaan

Energian- 
säästölamput

Energiansäästölamput ovat vaarallista jätettä,  
sillä ne sisältävät pienen määrän elohopeaa. Kylmässä 

lampussa elohopea on pisaroina tai kiinteämmässä 
muodossa lasin sisäpinnalla. Sytytetyssä ja lämpimässä 

lampussa elohopea on kaasumaisessa muodossa. Lamput 
tulee palauttaa vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin.  

Lisätietoa www.lampputieto.fi



Luultavasti tiesit, että vanhat tai käyttämättä jääneet 
lääkkeet ovat vaarallista jätettä, jotka palautetaan ap-
teekkiin. Tämä palvelu on yksi jätehuollon perusmak-
sulla katettavista palveluista. Apteekkien henkilökunta 
toivoo, että asiakkaat helpottaisivat heidän työtään ja 
lääkejätteet tuotaisiin ilman muovi- ja pahvipakkauksia 
läpinäkyvään muovipussiin pakattuna. 

- On myös tietosuojan kannalta hyvä, ettei lääkkeiden 
mukana kulkeudu pakkauksissa olevia henkilötietoja, 
vinkkaa apteekkari Eija Kari Vesannon apteekista.

Poikkeuksena ovat jodipitoiset lääkkeet, kuten jodi-
tabletit sekä voimakkaat sytostaattilääkkeet. Molemmat 
pitää tuoda apteekkiin alkuperäispakkauksissaan, eikä 
niitä saa kaataa muiden jätelääkkeiden sekaan muovi-
pussiin. Lisäksi lääkkeet, kuumemittarit, neulat, voiteet, 
suihkepullot ja nesteet olisi palautettava toisistaan eril-
lään. Läpipainoliuskoissa olevia tabletteja ei tarvitse 
painella pois pakkauksista. Myös nestemäiset lääkkeet, 
kuten yskänlääkkeet tulee palauttaa alkuperäisissä pul-

loissa. Apteekkiin toimitetaan myös elohopeaa sisältä-
vät kuumemittarit ja vanhat neulat, joita esimerkiksi dia-
beetikot käyttävät. Neulat voi hävittää myös sekajätteen 
joukossa, kunhan pakkaa ne esimerkiksi muovipurkkiin. 
Myös apteekkiin ne tulee palauttaa pakattuna.

Lääkekaapin siivous lisää kodin 
turvallisuutta
Eija Kari suosittaa säännöllistä lääkekaapin sekä muiden 
lääkkeiden säilytyspaikkojen siivousta. Kaappeihin ja ko-
meroihin unohtuneet vanhat lääkkeet ovat turvallisuus-
riski etenkin muistisairautta sairastaville ikäihmisille sekä 
pienille lapsille. Hän muistuttaa myös mainitsemaan ap-
teekissa, jos palautettavien lääkejätteiden joukossa on 
elohopeakuumemittari. 

- Apteekki osaa silloin lajitella mittarit erilleen muista 
lääkejätteistä, eikä luonnolle vaarallinen elohopea pääse 
vahingossa väärään paikkaan, muistuttaa Kari.

- Haluamme tehdä vaarallisten jätteiden toimittamisen yhtä helpoksi kai-
kille toimialueemme kuntalaisille, logistiikkapäällikkö Teija Forsman Jäte-
kukosta kertoo. Tähän asti vastaanotto on vaihdellut kunnittain jäteaseman 
ja kiertävän keräysauton välillä.

Jätteiden vastaanottopalvelut keskitettiin asiakkaiden toiveiden mukai-
sesti jäteasemille ja kodin vaarallisten jätteiden ”pysäkkipalvelu” lopetettiin 
Kaavilla, Karttulassa, Riistavedellä, Vehmersalmella, Rautalammilla, 
Tervossa ja Tuusniemellä.

- Asiakkaita varmasti helpottaa, että jatkossa vaarallisista jätteistä pääsee 
eroon samalla, kun on muutakin asiaa jäteasemalle, Forsman uskoo.

Kuopiossa palveluverkostoa täydennetään edelleen pysäkkipalvelulla, 
eli keräysauto pysähtyy edelleen joka tiistai klo 15–16:15 
linja-autoasemalla, ekopisteen vieressä, ja klo 16:45–18 
Haapaniemen Ykkösrastilla, tankkausaseman vieres-
sä. Lisäksi kodin vaarallisia jätteitä 
otetaan vastaan Maaningan 
Sinikivessä (Tukeva-työ-
valmennussäätiö) joka 
tiistai klo 14–18.

Jäteasemien 
aukioloajat 

sivulla 8.Kodin  
vaaralliset  

jätteet otetaan  
veloituksetta vastaan!

Vaaralliset jätteet 
jäteasemille
Kodin vaaralliset jätteet voi nyt  
viedä kaikille Jätekukon jäteasemille  
ja Kuopion jätekeskukseen.

Vanhat lääkkeet 
muovipussiin ja 

apteekkiin
Vanhat lääkkeet 
muovipussiin ja 

apteekkiin
Lääkejätteiden pahvipakkausten poistaminen 

teettää apteekkien henkilökunnalle turhaa työtä
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tietoa ja toimintaa :)
Jäppilän koulun 1-2 luokkalaiset voittivat retken Kuopi-
on jätekeskukselle Tuikkujahti-kisan arvonnassa. Mieliku-
va likaisesta kaatopaikasta muuttui pian jätekeskukselle 
saavuttua. Luokan opettajan Ritva Rissasen mukaan 
oppilaat yllättyivät paikan siisteyttä ja järjestelmällisyyttä. 

- Oppilaat huomioivat heti sen, että erilaisille jätteille 
on jätekeskuksella omat paikkansa eikä enää ole kyse 
mistään kaatopaikasta, jossa kaikki jäte olisi yhdessä 
isossa kasassa, kertoo Rissanen.

Jätekeskusvierailut ovat olleet jo muutaman vuoden 
ajan tärkeä osa Jätekukon tekemää kouluyhteistyötä. 
Tänä keväänä jätekeskuksella vieraili yhteensä 12 kou-
lulaisryhmää 450 oppilaan voimin. 

- Sekä oppilaille että Jätekukolle on mielekästä, että 
koululaiset saavat jo ala-asteella tietoa jätteiden lajitte-

lusta. Heidän kauttaan oppi välittyy edelleen vanhem-
mille, toteaa Jätekukon ympäristökouluttaja Mari Hai-
konen. 

Saako jätekeskuksesta hakea 
vanhan polkupyörän?
Oppilaat jaetaan vierailulla kahteen ryhmään. Samalla, 
kun toiselle ryhmälle kerrotaan sisätiloissa lajittelusta, 
toiset oppilaat kiertävät ulkona ja tutustuvat muun mu-
assa Pikkukukon lajittelulavojen sisältöön. Lisäksi kou-
lulaisille esitellään ilmakuvasta jätekeskuksen alueita ja 
kerrotaan niiden toiminnoista.  

- Kun oppilaat näkevät, että lajittelulavoilta löytyy 
käyttökelpoista tavaraa, heitä kiinnostaa, saako esi-

merkiksi vanhoja 
polkupyöriä tai 
askarteluun sopi-
vaa tavaraa ottaa 
mukaan. Valitettavas-
ti meille voi vaan tuoda 
jätettä, tavaraa ei siis voi 
hakea pois. Käyttökelpoiset ta-
varat ja laitteet kannattaakin toimittaa 
kierrätyskeskuksiin tai myydä kirpputorilla, jotta ne tule-
vat käytettyä uudelleen. 

Vierailulla sekä oppilaat että opettajat näkevät konk-
reettisesti sen, miten paljon tehokas lajittelu pienentää 
loppusijoitettavan jätteen määrää. Ja sehän on kaikille 
hyvä asia.

Jätevesi- 
neuvontaa  
Kuopiossa
Maaliskuussa käynnistyi uusi jätevesineuvontahanke kohdistuen Kuopion kaupungin haja-asu-
tusalueisiin. Hankkeen työntekijät, Mikko Laakso ja Linda Luostarinen, antavat maksutonta ja 
laitetoimittajista riippumatonta neuvontaa puhelimitse, internetissä, yleisötilaisuuksissa ja kylä-
tapahtumissa sekä kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä.

Kiinteistökohtainen neuvonta kohdistetaan erityisesti vesiensuojelullisesti merkittäville alueille. 
Maksuttomalla neuvontakäynnillä tarkastellaan kiinteistöllä olevan jätevesijärjestelmän kuntoa ja 
arvioidaan riittääkö käytössä oleva järjestelmä täyttämään asetuksen vaatimukset. Käytä hyväksesi 
tilaisuus saada puolueetonta ja ilmaista neuvontaa!

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa.

Jäteneuvonnan   
yhteistyö 
Uuden lainsäädännön myötä yhteistyön tarve jäteneuvonnassa lisään-
tyy. Itä-Suomessa on otettu iso askel kohti tiiviimpää yhteistyötä, kun 
neljä kunnallista jäteyhtiötä perustivat vuoden alussa jäteneuvontaan 
yhteistyöprojektin. Projektissa ovat mukana Puhas, Jätekukko, Metsäsai-
rila ja Ylä-Savon Jätehuolto. Yhteistyöalueella on 34 kuntaa ja yli 430 000 
asukasta.  Projektin vetäjäksi palkattiin Tarja Karvonen.

Projektin tavoitteena on lisätä jäteneuvonnan tehokkuutta ja asiakas-
lähtöisyyttä sekä saavuttaa taloudellista säästöä yhteishankinnoilla. 
Hankkeessa mukana olevien yhtiöiden viestintäkieltä ja lajitteluohjeet 
yhtenäistetään. Esitteitä ja valistusmateriaalia sekä erilaisia kampanjoita 
tullaan tuottamaan yhdessä. Myös yhteistä asiakaslehteä suunnitellaan 
julkaistavaksi.

Hankkeessa mukana olevien yhtiöiden nettisivut julkaistaan samalle 
sivualustalle jo tämän vuoden aikana. Yhteinen sivusto mahdollistaa si-
sällön tuottamista yhdessä ja uusia nettisivuja voidaan kehittää yhdessä 
siten, että asiakkaiden on entistä helpompi löytää tarvitsemansa tieto.
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Koululaiset  
oppivat Kuopion  
jätekeskuksessa,  

että lajittelusta on  
kaikille hyötyä.

Koululaisvierail
uilla

Mikko laakso
Projektipäällikkö
p. 044 368 0221
mikko.laakso@jatekukko.fi

linda luostarinen
Jätevesineuvoja
p. 044 368 0220
linda.luostarinen@jatekukko.fi

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

JÄTEKUKKO OY

PUHAS OY

METSÄSAIRILA OY

Lisätietoja: www.jatekukko.fi/jatevesineuvonta

-projektii



Kompostointi on Kati Ukkosesta mielenkiintoista puuhaa
Kuopion Jynkänvuoressa asuva Kati Ukkonen kasvatti 
viime kesänä ensimmäiset avomaankurkut ja kurpitsat 
oman kompostin tuottamassa mullassa. Hänestä on 
mukavaa seurata, kun ruuanjätteistä saa ravinteikasta 
multaa pihan kasveille. Hän innostui asiasta Saaristo 
Marttojen ja Jätekukon järjestämässä kompostointi- 
illassa. Pian hän sai houkuteltua mukaan myös puolison-
sa Harri Ukkosen, ja nyt pariskunta on kompostoinut 
biojätteensä 4 vuoden ajan. 

- Minusta oli jo aiemminkin tuntunut hullulta laittaa 
biojätettä sekajätteen joukkoon, sanoo Kati Ukkonen.

Pariskunta etsi ennen kompostoinnin aloittamista li-
sätietoa kirjoista sekä netin keskustelupalstoilta. Aluksi 
kompostointi aiheutti hiukan päänvaivaa. Muun muas-
sa kompostiin laitettavan kuivikkeen oikea määrä mie-
titytti. Alussa liian märkä komposti myös haisi. Ukkoset 
kutsuivat Pohjois-Savon Marttojen erikoisneuvoja Tiina 
Ikosen käymään. Ikonen neuvoi lisäämään kuivikkeen 
määrää, ja epämiellyttävä haju poistui. 

Työ opettaa tekijäänsä
Ukkoset käyttävät kompostissaan seosaineena valmiina 
myytävää kompostikuiviketta. Heillä on hyviä kokemuk-
sia myös oman puutarhan oksista ja risuista tehdystä 
hakkeesta. Toissa talvena komposti jäätyi, sillä Ukkoset 
tyhjensivät sen juuri ennen kovia pakkasia, eikä kom-
posti ehtinyt kunnolla käynnistyä. Viime talvena perhe 
piti kompostia pitkien pakkasten aikaan sulana kuuma-
vesikanistereiden avulla. 

Kati Ukkosen mielestä multa valmistuu yllättävän no-
peasti. Heillä kompostorin tyhjennysväli on noin kolme 
kuukautta. Jälkikompostointi tapahtuu avokompostissa, 
jossa multa muhii valmiiksi. Kati Ukkosen mielestä ravin-
teikas oma multa onkin kompostoinnissa parasta. 

- Viime kesän avomaankurkuista ja kurpitsoista tuli 
mahtavia! Ja rahallistakin hyötyä tulee, kun multaa ei 
tarvitse enää ostaa kaupasta, iloitsee Kati. 
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Ukkosten vinkit kompostointiin:
1. Valitse tarpeisiisi sopivan kokoinen  

kompostori.

2.  Sijoita komposti käytännölliseen paikkaan, 
johon on helppo viedä biojätteet, ja jossa 
kompostiin on vaivatonta lisätä kuiviketta.

3.  Älä lannistu, jos kompostointi tuntuu aluksi 
haasteelliselta. Siihen oppii ja rutinoituu 
nopeasti.

4.  Kokeile ja hämmästy, miten helppoa 
kompostointi on!

Kompostointi on 
hyödyllistä

Saat hyvää multaa pihaan – säästät 
lannoitteiden ja mullan ostossa.

Saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen.

Säästät jätemaksuissa.

Säästät ympäristöä.

Kompostorin voi  
ostaa tai rakentaa itse 

Kompostorin 
rakennusohjeita: 

www.jatekukko.fi/
kompostorit

Myös Ukkosten  
lapset lajittelevat  

kompostiin menevät 
biojätteet. 

Vas. Janne (14),  
harri, Juho (3) ja  

Kati Ukkonen.

Koululaiset  
oppivat Kuopion  
jätekeskuksessa,  

että lajittelusta on  
kaikille hyötyä.

Kati ja harri Ukkosen 
kuusihenkisen perheen 

biojätteet muhivat 
kompostissa mullaksi, 

joka hyödynnetään 
omakotitalon 
pihakasveille. 



 

Jätelava- 
palvelut

Multaa ja  
kuorikatetta
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Vinkkaa 
meille   

jutun aihe

Vastanneiden kesken

Jopo-polkupyörä!

Pienkuormamaksu €/pienkuorma
Jäteasemille ja Kuopion jätekeskuksen yhteydessä olevaan Pikkukukkoon voi viedä 
sellaiset jätteet, jotka eivät kuulu kiinteistön jäteastiaan eivätkä ekopisteisiin. 
Jätteistä peritään pienkuormamaksu. 

Kuopion jätekeskus, Pikkukukko
Pienkuorma enintään 3 m3 tai 300 kg
Pienkuorma enintään 1 m3 tai 100 kg

16,00
8,00

Paikalliset jäteasemat 
Pienkuorma enintään 3 m3 tai 300 kg
Pienkuorma enintään 1 m3 tai 100 kg

19,95
10,00 

Kerro mistä jätehuoltoaiheesta haluaisit ker-
rottavan seuraavissa lehdissä. Juttuvinkkejä 
kerätään osoitteessa www.jatekukko.fi/juttu-
vinkki 31.8.2012 asti. Jättämällä yhteystietosi 
osallistut arvontaan.

Jätekukko tarjoaa vaihtolavoja kuntalaisille, 
taloyhtiöille ja yrityksille, remontteihin, pi-
hatalkoisiin ja muihin tarkoituksiin. Uutuu-
tena on tarjolla lajittelun mahdollistavat ja 
sen myötä jätteiden käsittelykustannuksiin 
säästöä tuovat kaksiosastoiset vaihtolavat.

lisätietoja: 
p. 044 368 0200

lähetä vinkkisi 
osoitteessa  

www.jatekukko.fi/
juttuvinkki

* 
 Katso sähköromun 

ja vaarallisten  
jätteiden kierrätys-

ohjeet sivulta 4.

Asuinkunnastasi riippumatta voit käyttää kaikkia Jätekukon toimialueen 
palveluita niiden virallisina aukioloaikoina. 

KUnTa PaiKallinEn 
JäTEaSEMa

aUKioloaJaT
Kesäaika 1.5.–31.10. Talviaika 1.11.–30.4.

JUanKoSKi Nilsiäntie 22 ma ja to klo 12–18 ma ja to klo 14–17 v v v v v v

JUUKa Joensuuntie 106 ma klo 14–18 ma klo 15–17 v v v v v v

KaaVi Harjulantie 4 ke klo 14–18 ke klo 15–17 v v v v v v

KonnEVESi Vainiontie 30 pe klo 14–18 pe klo 15–17 v v v v v v

KUoPio Kaatopaikantie 316 ark. klo 7–19 ark. klo 7–19 v v v v v v

Karttula Huvitie 10 pe klo 14–18 pe klo 15–17 v v v v v v

Riistavesi Hovinmäentie 3 pe klo 14–18 pe klo 15–17 v v v v v v

Vehmersalmi Lempeläntie 29 pe klo 14–18 pe klo 15–17 v v v v v v

liEKSa Timitrantie 2 ma ja to klo 11–18 ma ja to klo 13–17 v v v v v v

MaaninKa kts. Siilinjärvi

nilSiä Mustikkatie 4 ma ja to klo 12–18 ma ja to klo 14–17 v v v v v v

nURMES Kuhmontie 55 ma ja to klo 11–18 ma ja to klo 13–17 v v v v v v

PiEKSäMäKi Puhdistamontie 1 ma ja ke 10–18  
pe 10–17

ma ja ke 10–18  
pe 10–17

v v v v v v

RaUTalaMPi Tallivirrantie 4 ke klo 14–18 ke klo 15–17 v v v v v v

RaUTaVaaRa Kirkkotie 32 ti klo 14–18 ti klo 15–17 v v v v v v

SiilinJäRVi Ahmontie 5 ma klo 8–16,
ke klo 10–18

ma klo 8–16, 
ke klo 10–18

v v v v v v

SUonEnJoKi Lammikkotie 3 ti ja to klo 11–18 ti ja to klo 13–17 v v v v v v

TERVo Lohitie 3 pe klo 14–18 pe klo 15–17 v v v v v v

TUUSniEMi Ylätie 1 ti klo 14–18 ti klo 15–17 v v v v v v

ValTiMo Ratakatu 5 ke klo 14–18 ke klo 15–17 v v v v v v

VESanTo Teollisuustie 14 to klo 14–18 to klo 15–17 v v v v v v

Jäteasemat
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ARVoTAAn

Kuopion jätekeskukselta  
noudettuna:

Puutarhamulta 60 
€ / t

Kuorikate 100 
€ / t

PUUJäTe

eNeRGIAJäTe

•	 Käsitelty ja käsittelemätön puutavara nauloineen
•	 Lastulevy, vaneri, liimapuu, parketti
•	 Vähäbetoniset muottilaudat
•	 Kuormalavat

•	 Muovit
•	 Maatalousmuovit
•	 Styrox
•	 Likainen pahvi

MeTALLIROMU
•	 Pelti, piikkilanka
•	 Polkupyörät
•	 Metallirunkoiset  

huonekalut 

•	 Puhtaat, auki leikatut tynnyrit
•	 Tyhjäksi kaavitut  

maalipurkit

LOPPUJäTe
•	 PVC-muovi, kuten muovimatot,  

sadeasut, putket ja letkut
•	 Kivipohjaiset levyt, mm. gyproc
•	 Ikkunalliset ja eristeitä sisältävät ovet 

•	 eristevilla, kattohuopa
•	 Joustinpatjat, verhoillut  

huonekalut
•	 Tasolasi


