KESÄMÖKKIEN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
Kesä koittaa ja monet ovat jo alkaneet suunnitella lomaansa ja mökille lähtöä. Mökillä oleskelun
ja erilaisten askareiden aikana kasaantuu myös paljon erilaista jätettä, joten nyt on hyvä aika
miettiä, miten jätteitä pitäisi käsitellä ja mihin niitä voi viedä. Yleinen periaate on, että kesämökin
jätehuolto tulee hoitaa kuten vakituisen asunnon jätehuoltokin.

VÄLTÄ JÄTETTÄ!
Voit vähentää jätteidesi määrää esimerkiksi välttämällä lyhytikäisiä ja kertakäyttötuotteita, huoltamalla tuotteita
ja välttämällä liiaksi pakattuja tuotteita. Voit käyttää tuotteita myös uudestaan joko samassa tai toisessa
tarkoituksessa, jos tuote on ehjä ja hyväkuntoinen. Kaikkea ei tarvitse myöskään omistaa. Harvoin
käytettävät tavarat voi vuokrata, lainata tai hankkia yhteiskäyttöön.

LAJITTELE SYNTYNEET JÄTTEET
Lajittele jätteistä erikseen hyötyjätteet (paperi, lasi, metalli, kartonki, käyttökelpoiset tekstiilit), biojätteet,
vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet. Lajitteluohjeet löydät sivulta www.ylasavonjatehuolto.fi (etusivulta kohta mökit)
- Lajitellut hyötyjätteet voit viedä maksutta ekopisteisiin. Ekopisteiden sijainnit löydät sivulta www.kierratys.info.
- Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet voit toimittaa vastaanottopisteisiin niiden vastaanottoaikoina.
Vastaanottopisteiden sijainnit löydät sivulta www.kierratys.info.
- Lääkejätteet voit toimittaa maksutta apteekkiin.
- Paristot voit toimittaa maksutta paristoja myyviin liikkeisiin.
- Biojätteet voit kompostoida itse omassa kompostorissa.

LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN
Tehokkaan lajittelun jälkeen jäljelle jää hyödyntämiskelvoton sekajäte. Jätehuoltomääräyksissä määrätään, että
myös mökeillä on oltava sekajäteastia, jonka jätteenkuljetusyrittäjä tyhjentää säännöllisesti. Kesämökin jäteastia
tyhjennetään vähintään kaksi kertaa kesässä, max. 8 viikon välein. Mökkiläiset voivat perustaa yhdessä kimpan,
milloin useampi mökki kerää jätteensä samaan astiaan. Uusien määräysten mukaan jätteitä ei voi viedä mökiltä
vakituisen asunnon jäteastiaan. Kiinteistö tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa
jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetusyrityksien yhteystiedot löydät tämän ohjeen kääntöpuolelta tai
sivulta www.ylasavonjatehuolto.fi (etusivulta kohta mökit) ja jätehuoltomääräykset sivulta
www.jatehuoltolautakunta.fi.

JÄTTEIDEN POLTTAMINEN
Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan
käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää
sytykkeenä. Jätteiden avopoltto on kielletty. Taajaman ulkopuolella saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja
ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa
aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

YHTEYSTIETOJA
Ylä-Savon Jätehuoltolautakuntaan voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa
jätehuoltomääräyksistä tai haluat niistä poikkeamista, tai kun haluat että
kiinteistö poistetaan jäterekisteristä kun se on asuinkelvoton tai puretaan.
YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi
puh. 040-632 5500
www.jatehuoltolautakunta.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:hyn voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa
esim. ekopisteistä, vaarallisten jätteiden keräyspisteistä,
Ylä-Savon jätekeskuksesta tai jätteiden lajittelusta.
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YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY
Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi
Toimitusjohtaja puh. 040-526 3014
Neuvoja puh. 040-527 3014
Ylä-Savon jätekeskus puh. 017 - 743 379
www.ylasavonjatehuolto.fi

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen
jätteenkuljetusyrittäjät
(Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi,
Sonkajärvi, Vieremä)

 Erkki Kastari Ky
Hakapolku 1 74700 Kiuruvesi, puh. (017) 753 737

 Iisalmen Kiinteistöhuolto Korhonen Oy
Päiviönkatu 23 74100 Iisalmi, puh. (017) 817 148, 050- 555 0148

 JoSa Jäte Oy
Rouvintie 35 C 72550 Säviä, puh. 045-105 5783

 Keiteleen Jätehuolto Esko Laukkanen
Keiteleentie 14 72600 Keitele, puh. (017) 852 134, 0400-276 002

 Kuljetuspalvelu Cargo Team Oy
Nygrenintie 13 73100 Lapinlahti, puh. (017) 822 337, 050-414 2830

 Lassila & Tikanoja Oyj
Kivirannantie 22 74130 Iisalmi, puh. (017) 821 3211

 Ympäristöhuolto SoVi Oy
Siikalammentie 9 74300 Sonkajärvi, puh. 0440-995 505, 0440-130 371

Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi, Puh. 040-527 3014 (neuvoja)
www.ylasavonjatehuolto.fi

