
 

 

Tiivistelmä Laiturilla-tietoisku 16.3.2021 1800-1923  

[Hakasulkulisäykset ja linkitykset PL] 

Läsnä 12 henkilöä.  

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen kävi esityksessään läpi jätteiden käsittelyä 
koskevia ohjeita ja säädöksiä maaliskuun alussa 2021 uudistettujen jätehuoltomääräysten valossa (esitys 
liitteenä): 
 

Uudet jätemääräykset:  
 

 

• Seka- ja biojäteastioiden tyhjennysvälejä pidennetty (sekajäte 8 vkoa, poikkeuksella jopa 16 vkoa, 
biojäte kesällä kahden viikon, talvella neljän viikon välein) 

• Erilliskeräysvaatimukset tiukentuneet 

• Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää määräajaksi 

• Jätteenkuljetussopimuksen tekeminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Jos sopimusta ei ole, 
kiinteistö liitetään automaattisesti kunnan aluekeräykseen 
 
 

Jätehuollon järjestäminen ja jätteiden omatoiminen käsittely (1-4 asuinhuoneiston 
kiinteistöillä) 
 

• Yhteisastia (eli jätekimppa / jäterinki) on mahdollinen, tarvitaan vastuuhenkilö 

• Jos jollekin jätelajille ei ole vaadittu järjestettävän erillistä keräysastiaa, nämä jätelajit tulee 
mahdollisuuksien mukaan toimittaa joko ekopisteelle tai kunnan tai tuottajan järjestämään 
vastaanottopaikkaan 

• Sekajätteelle ja biojätteelle on oltava keräysastia joka kiinteistöllä, jolla on asuinrakennus (ml. 
vapaa-ajanasunnot) 

o Vaihtoehtoisesti biojätteen voi kompostoida omatoimisesti [kompostointitietoa löydät 
täältä]. Ympärivuotisessa kompostoinnissa tarvitset lämpöeristetyn tai riittävän suuren 
kompostorin (pl. puutarhajäte, jonka voi kompostoida kehikossa tai taajaman ulkopuolella 
aumassa) 

• Mikäli kiinteistökohtainen jätteenkeräys ei ole tarkoituksenmukaista (esimerkiksi saarikiinteistöt), 
voidaan jätehuolto järjestää aluekeräyksen avulla (jäteyhtiö toimittaa tiedon aluekeräyspisteiden 
sijainnista asiakkaalle) 

• Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi 
vain jätehuoltorekisterissä olevalle toimijalle 

• Keräyspisteiden sijainnin voi tarkastaa kierratys.info -karttapalvelusta. 

• Jätteen poltto on kielletty! 

https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/jatteiden_lajittelu_ja_vastaanotto/kotitaloudet
https://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/jatehuolto_osakaskunnissa
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/
https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/yhteystiedot/jatehuolto
https://www.kierratys.info/


o tulipesässä saa kuitenkin polttaa vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia, taajaman 
ulkopuolella myös kuivia risuja, oksia yms. sekä käsittelemätöntä puujätettä. Tämä ei saa 
aiheuttaa polttoon liittyvää haittaa naapurustolle 

• Erilaisia poikkeuksia voi hakea perustelluista syistä: Lomakkeet - Savonlinna  
 

• Lisätiedot: jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen (at) savonlinna.fi 
 

Keskusteltiin esityksen pohjalta. 

• Korona-aikaan lisääntynyt mökeillä oleskelu on näkynyt esimerkiksi aluekeräyksen lisääntyneessä 
talviaikaisessa tarpeessa.  [Kaikki merkit viittaavat siihen, että mökkeily edelleen ympärivuotistuu ja 
jätemäärät kasvavat. Kovin nopeita muutoksia ei varmaankaan jätehuollossa ole tulossa, mutta 
mukavuudesta ollaan kenties valmiita maksamaankin esimerkiksi hieman suuremman 
aluekeräysmaksun muodossa.] 

• Talviaikaan aluekeräysverkosto on kesää harvempi [kaikilla teillä ei esimerkiksi ole 
talvikunnossapitoa, jolloin jäteautokaan ei pääsisi tyhjentämään astioita]. Jäteyhtiö kertoo 
asiakkailleen aluekeräyspisteiden sijainnin, netissä listaa ei ole.  

Se ei väärinkäytösten vuoksi ole julkinen. Pisteille on tuotu luvatonta jätettä, jonka asianmukainen 
poisvienti ja käsittely aiheuttaa kustannuksia. Ne puolestaan nostavat jätemaksuja.  

• Kiinteistöllä syntynyttä seka -ja biotalousjätettä ei saa viedä toisen jätehuoltoyhtiön alueelle.  

[Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ohjeistaa asiasta näin:  

”Aluekeräyspisteet on tarkoitettu niille asuinkiinteistöille, joilla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa tai 
kimppa-astiaa esim. naapureiden kanssa. Aluekeräyspisteet ovat kotitalouksien sekajätteille 
tarkoitettuja jäteastioita, joita saavat käyttää ainoastaan aluekeräysmaksun maksaneet 
asuinkiinteistöt. Vuosittain perittävä perusmaksu, Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roska-Roope-merkin 
lunastaminen tai oman jäteastian täyttyminen ei oikeuta käyttämään aluekeräyspisteitä. 

…   Aluekeräyspisteille saa tuoda pieniä määriä kotitalouksissa päivittäin syntyvää sekajätettä. 
Sekajätteen seasta tulee lajitella pois biojäte ja muut hyötyjätteet.] 

• Mökeillä käytössä olevia pakastavia käymälöitä tyhjennettäessä kannattaa kompostin joukkoon 
lisätä reilusti kuiviketta, jotta neste ei sulaessaan häiritse kompostin toimintaa. 

• Tulisijoissa syntyvää tuhkaa ei saa haudata. Sitä voi käyttää maanparannukseen ripottelemalla 
maan pintaan tai täysin jäähtyneenä ja kytemättömänä pakata myös tiiviiseen pussiin ja laittaa 
sekajäteastiaan. 

• Savonlinnassa ei valitettavasti ole Nouto Sortti -tyylistä noutopalvelua. Ehjiä tavaroita voi tarjota 
esimerkiksi toimintakeskukselle, joka hakee niitä korvausta vastaan ainakin kaupunkialueella [Tässä 
voisi olla yhteistyön paikka esim. kyläyhdistyksen kanssa: organisoisi tavarakeräyksen porukalla]. 

• Sivuttiin myös veneiden ja asuntoautojen septitankkien tyhjennysmahdollisuuksia. Veneiden osalta 
palveluja voi etsiä esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n satamahaun sekä veneilysaimaa.com -
palvelun kautta. Asuntoauton septitankin tyhjennyspistelistaus löytyy Karavaanarien kotisivuilta. 
Savonlinnassa on ainakin yksi kohde (ABC Savonlinna). Joissakin satamissa on myös mahdollisuus 
autosäiliön imutyhjennykseen.  

• Erikseen kiiteltiin Nousialan jäteaseman palveluhenkistä ja osaavaa henkilökuntaa. 
Hankekoordinaattori lupasi välittää terveiset eteenpäin! 

 Tiivistelmän laati hankekoordinaattori Panu Litmanen. 

 
 
 
 
 

https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/hinnat/kotitaloudet/aluekeraysmaksu
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/65120b33-670f-4759-bde4-606a2fb34862
https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/hinnat/kotitaloudet/aluekeraysmaksu
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/nouto-sortti-isoille-esineille/
https://toimarisln.fi/
https://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamat/roope-satamat_2020
https://veneilysaimaa.com/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-suomessa/ajokaivot/


*** 
Panu Litmanen 
 

hankekoordinaattori 
Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 
P. / Whatsup 044 417 4971 
panu.litmanen@savonlinna.fi 
 

 
 
Savonlinnan elinkeinopalvelut 
Savonlinnan Hankekehitys Oy 
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna  
http://www.elinkeinopalvelut.fi 
 

 

 

https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/etela-savo-monipaikkaisen-asumisen-edellakavijaksi-2019-2021/
mailto:panu.litmanen@savonlinna.fi
http://www.elinkeinopalvelut.fi/
http://www.laiturilla.fi/

