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JÄTEHUOLLON TAVOITTEET 
 
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla 

asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 

 

Jätehuollon etusijajärjestys 
 

•Jokainen voi vaikuttaa tuottamansa jätteen 
määrään! Jätteen määrää voi vähentää esim. 
luopumalla turhista heräteostoksista, valitsemalla 
kestotuotteita kertakäyttöisten sijaan ja hankkimalla 
harvoin käytettäviä hyödykkeitä yhteisesti muiden 
kanssa.

1. Jätteen määrän ja 
haitallisuuden 
vähentäminen

•Toisen romu on toisen aarre! Tavaroiden elinkaarta 
voi jatkaa toimittamalla omasta käytöstä poistetut, 
mutta edelleen käyttökelpoiset tuotteet uudelleen 
käyttöön esim. kierrätyskeskukseen tai kirpputorille.

2. Tuotteen 
käyttäminen uudelleen 

alkuperäisessä 
tarkoituksessaan

•Säästetään arvokkaita luonnonvaroja myös tuleville 
sukupolville! Kierrättämällä tuotteet ja materiaalit 
jäte voidaan hyödyntää uusien tuotteiden 
valmistuksessa.

3. Tuotteen tai 
materiaalin 

kierrättäminen uuteen 
tarkoitukseen

•Jätteestä energiaa! Uudelleen käyttöön tai 
kierrätykseen soveltumaton jäte hyödynnetään 
energiantuotannossa.4. Jätteen energia-

hyödyntäminen

•Hyödyntämiseen soveltumattoman loppujätteen 
asianmukainen käsittely! Aivan kaikkea jätettä ei 
pystytä hyödyntämään. Tällainen esim. kivipohjainen 
jäte loppusijoitetaan kaatopaikalle 
ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden.

5. Loppukäsittely
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JÄTTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN 

Miksi vähentää jätettä? 

Suomessa syntyy asukasta kohden lähes 500 kiloa yhdyskuntajätettä vuosittain. Jätteiden synnyn 

ehkäisyllä ja kierrätyksellä tuota määrää voi pienentää merkittävästi. 

Jätteet voivat aiheuttaa maaperän, veden tai ilman pilaantumista ja terveyshaittoja. Lisäksi 

jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuu ympäristö- ja terveyshaittoja kuten ympäristön 

roskaantuminen, päästöt ilmaan sekä keräyksen ja liikenteen aiheuttama melu ja pöly. 

Jätteiden synnyn ehkäiseminen on paitsi ympäristön kannalta tärkeää, myös taloudellisesti 

kannattavaa. Kun jätettä syntyy vähemmän, voi keräysastia olla pienempi ja se voidaan tyhjentää 

harvemmin. Näin säästetään jätteen kuljetus- ja käsittelymaksuissa. Kertakäyttöisten tuotteiden 

välttäminen ja harvoin tarvittavien tavaroiden lainaus tai vuokraaminen säästävät sekä luontoa 

että rahaa. 

 

 

Keinoja jätteen määrän vähentämiseksi 

 

Harkitse hankinnat 

 

 Kaikkea ei tarvitse omistaa 

 Harvoin tarvittavat tuotteet kannattaa lainata tai vuokrata, esim. pari kertaa vuodessa 

käytettävät laskettelusukset, astiat isoihin juhliin, oksasilppuri.  

 Harvoin tarvittavia tavaroita tai laitteita voi hankkia yhteiskäyttöön. Esimerkiksi naapurit 

voivat hankkia yhteisen ruohonleikkurin, moottorisahan jne. 

 

 Valitse pitkäikäinen tuote 

 Laadukas tuote kestää pidempään. 

 Takuu on viesti sen puolesta, että tuote on tarkoitettu kestämään. 

 Valitse tuote, jota voi huoltaa ja korjata. Varmista, että varaosia on saatavana. 

 Mieti myös, voiko saman tuotteen ostaa käytettynä ja pidentää siten tuotteen elinkaarta. 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

Vältä kertakäyttöä 

 

 Kertakäyttötuotteet voi usein korvata kestävällä tuotteella. Vaihda esimerkiksi muovikassi 

kankaiseen kauppakassiin, käytä kestovaippoja, vältä kertakäyttöastioita, suosi pestäviä 

lautasliinoja ja hanki vaihtopäiset siivous- ja puhdistusvälineet. 

 Mieti, voisitko hankkia tarvitsemasi käytettynä esimerkiksi kirpputorilta tai 

kierrätyskeskuksesta. Vie myös omat tarpeettomat, käyttökelpoiset tavarasi 

kierrätyskeskukseen tai myy kirpputorilla. 

 Entisöimällä, kunnostamalla, uudelleen verhoilemalla jne. saat vanhasta tuotteesta 

uudelleen käyttökelpoisen. 

 

 

Vältä ylipakattuja tuotteita 

 

 Tuotteen hinnasta osa on jätteeksi menevän pakkauksen hintaa.  

 Vältä pieniä kertakäyttöpakkauksia ja moninkertaisesti pakattuja tuotteita.   

 Suosi uudelleen täytettäviä pakkauksia. Esim. uudelleen täytettävää, lasista panttipulloa 

voidaan käyttää ja täyttää noin 30 kertaa.  

 Osta mahdollisuuksien mukaan irtomyynnistä. 

 

 

Paras jäte on syntymätön jäte 

 

 Käytä kirjastoa. 

 Anna lahjaksi elämyksiä ja palveluita, esim. teatteriliput, kodin suursiivous, kasvohoito. 

 Älä osta tai valmista turhaan ylimääräistä ruokaa ja säilytä ruoka oikeassa lämpötilassa 

pilaantumisen välttämiseksi. 

 Suosi kotimaisia, lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja raaka-aineita. 

 Suunnittele remontti- ja rakennustyöt etukäteen huolella, vältä ylijäämämateriaaleja. 

 Osta vain se, mitä todella tarvitset. 
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JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

 

Ympärivuotisessa käytössä olevat 

omakotitalot, paritalot, pienet rivitalot, vapaa-ajan kiinteistöt 

• 1 – 4 huoneistoa kiinteistöllä  

 

Vaihtoehto 1. 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat 

  

 Kuivajäte 

• astiatilavuus yleensä 240 l – 660 l, astian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 

jätemäärää  

• tyhjennettävä vähintään neljän (4) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

• jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta myöntää enintään kahdeksan (8) viikon 

tyhjennysvälin, hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon: Äänekosken 

kaupunki/jätehuolto, Terveyskatu 10, 44100 Äänekoski 

- kiinteistöllä enintään kaksi asukasta, kiinteistöllä joko kompostori tai 

biojäteastia, kuivajätteen määrää ei saa vähentää jätettä polttamalla 

- hakemuslomake löytyy linkistä 

http://www.aanekoski.fi/files/asuminen/dokumentit/hakemus%20tyhjennysv

%C3%A4list%C3%A42014.pdf  

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista  

 

 Biojäte 

• 140 l tai 240 l 

• tyhjennettävä 

- ajalla 1.11. – 30.4. vähintään neljän (4) viikon välein 

- ajalla 1.5. – 31.10. vähintään kahden (2) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa 
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Vaihtoehto 2. 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat 

 

 Kuivajäte 

• astiatilavuus yleensä 240 l – 660 l, astian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 

jätemäärää  

• tyhjennettävä vähintään neljän (4) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

• jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta myöntää enintään kahdeksan (8) viikon 

tyhjennysvälin, hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon: Äänekosken 

kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

- kiinteistöllä enintään kaksi asukasta, kiinteistöllä joko kompostori tai 

biojäteastia, kuivajätteen määrää ei saa vähentää jätettä polttamalla 

- hakemuslomake löytyy linkistä 

http://www.aanekoski.fi/files/asuminen/dokumentit/hakemus%20tyhjennysv

%C3%A4list%C3%A42014.pdf  

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista  

 

 Kompostori 

• omatoimisesta kompostoinnista tehdään kirjallinen ilmoitus tekniseen toimistoon: 

Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/kompostointi  

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

• talousjätettä saa kompostoida ainoastaan kompostorissa 

- lämpöeristetty 

- vain kesäaikana käytettävä kompostori voi olla lämpöeristämätön, tällöin 

biojätteelle tulee järjestää talviaikana erilliskeräys biojäteastiaan 

- haittaeläimiltä suojattu 

• puutarhajätettä voi kompostoida myös ilman kompostoria 

- taajama-alueella kehikon käyttö on suositeltavaa 
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Vaihtoehto 3. 

Kimppa-astiat 

 

 Kuivajäte, biojäte 

 

Lähikiinteistöt voivat sopia keskenään jätteiden yhteisastioiden eli kimppa-astioiden 

käytöstä. Kiinteistö voi olla  

- kuivajätekimpassa (mutta oma biojäteastia/kompostori) 

- biojätekimpassa (mutta oma kuivajäteastia) 

- sekä kuiva- että biojätekimpassa 

• kimppa-astioista tehdään kirjallinen ilmoitus joko jätteenkuljetusyritykselle tai 

tekniseen toimistoon riippuen jätelaskun jakamistavasta: 

- jätteenkuljetusyritys lähettää jokaiselle osakkaalle oman laskun 

� ilmoitus jätteenkuljetusyritykselle 

- osakkaat jakavat kimpan yhteyshenkilölle lähetetyn laskun keskenään 

� ilmoitus tekniseen toimistoon: 

Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto   

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

• astiatilavuus 140 l – 660 l, riippuen kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen määrästä 

• kuivajäteastia tyhjennettävä vähintään neljän (4) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

- astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

• biojäteastia tyhjennettävä 

- ajalla 1.11. – 30.4. vähintään neljän (4) viikon välein 

- ajalla 1.5. – 31.10. vähintään kahden (2) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

- astia pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa 

 

 Kimppakompostori (vaihtoehto biojätekimpalle) 

• lähikiinteistöt voivat sopia keskenään myös yhteisen kompostorin käytöstä 

• useamman kiinteistön omatoimisesta kompostoinnista tehdään kirjallinen ilmoitus 

tekniseen toimistoon: Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 

Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/kompostointi  

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 
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Kesäaikaisessa käytössä olevat 

vapaa-ajan kiinteistöt 

 

Vaihtoehto 1. 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat  

 

 Kuivajäte 

• jätteenkuljetuksen tulee olla järjestettynä ajalla 1.5. – 30.9. 

• astiatilavuus yleensä 240 l – 660 l, astian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 

jätemäärää  

• tyhjennettävä vähintään kahdeksan (8) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

 

 Biojäte 

• 140 l tai 240 l 

• tyhjennettävä vähintään kahden (2) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

 

Vaihtoehto 2. 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat 

 

 Kuivajäte 

• jätteenkuljetuksen tulee olla järjestettynä ajalla 1.5. – 30.9. 

• astiatilavuus yleensä 240 l – 660 l, astian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 

jätemäärää  

• tyhjennettävä vähintään kahdeksan (8) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

 

 Kompostori 

• omatoimisesta kompostoinnista tehdään kirjallinen ilmoitus tekniseen toimistoon: 

Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/kompostointi   

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

• talousjätettä saa kompostoida ainoastaan kompostorissa 

- haittaeläimiltä suojattu 

• puutarhajätettä voi kompostoida myös ilman kompostoria 
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Vaihtoehto 3. 

Kimppa-astiat  

 

 Kuivajäte, biojäte   

• jätteenkuljetuksen tulee olla järjestettynä ajalla 1.5. – 30.9. 

• lähikiinteistöt, tiehoitokunnat yms. voivat sopia keskenään jätteiden  

yhteisastioiden eli kimppa-astioiden käytöstä 

• kiinteistö voi olla  

- kuivajätekimpassa (mutta oma biojäteastia/kompostori) 

- biojätekimpassa (mutta oma kuivajäteastia) 

- sekä kuiva- että biojätekimpassa 

• kimppa-astioista tehdään kirjallinen ilmoitus joko jätteenkuljetusyritykselle tai 

tekniseen toimistoon riippuen jätelaskun jakamistavasta: 

- jätteenkuljetusyritys lähettää jokaiselle osakkaalle oman laskun 

� ilmoitus jätteenkuljetusyritykselle 

- osakkaat jakavat kimpan yhteyshenkilölle lähetetyn laskun keskenään 

� ilmoitus tekniseen toimistoon: 

Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 10, 44100 Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto  

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

• astiatilavuus 140 l – 660 l, riippuen kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen määrästä 

• kuivajäteastia tyhjennettävä vähintään neljän (4) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

- astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

• biojäteastia tyhjennettävä vähintään kahden (2) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

- astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

 

 Kimppakompostori (vaihtoehto biojätekimpalle) 

• lähikiinteistöt voivat sopia keskenään myös yhteisen kompostorin käytöstä 

• useamman kiinteistön omatoimisesta kompostoinnista tehdään kirjallinen ilmoitus 

tekniseen toimistoon: Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 

Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/kompostointi     

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

 

 

MÖKKITIE 

38, 56, 61 
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Suuret rivitalot, kerrostalot  

• 5 tai enemmän huoneistoa kiinteistöllä 

 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat  

 

 Kuivajäte 

• astiatilavuus yleensä 660 l, astioita on oltava riittävästi vastaamaan kiinteistöllä 

syntyvää jätemäärää 

• tyhjennettävä vähintään neljän (4) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kerran vuodessa 

 

 Biojäte 

• 140 l tai 240 l, astioita on oltava riittävästi vastaamaan kiinteistöllä syntyvää 

jätemäärää 

• tyhjennettävä vähintään kahden (2) viikon välein 

- tyhjennyksistä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa 

• astia pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa 

 

 Kompostori (vaihtoehto biojäteastialle) 

• taloyhtiöllä voi olla asukkaiden yhteinen kompostori 

- kompostorille nimetään hoitaja, joka vastaa kompostoinnin toimivuudesta 

• omatoimisesta kompostoinnista tehdään kirjallinen ilmoitus tekniseen toimistoon: 

Äänekosken kaupunki/jätehuolto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

- ilmoituslomake löytyy linkistä http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/kompostointi   

- lomakkeita saatavana myös Äänekoskella kaupungintalon aulassa sekä 

Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten kirjastoista 

 

 Kartonki, lasi ja metalli 

• tyhjennettävä tarvittaessa 

 

 Paperi 

• tuottajayhteisöt vastaavat paperinkeräyksen järjestämisestä, sovitaan tuottajan kanssa 

 

 Keräysastiat tulee sijoittaa erilliseen jätehuoneeseen tai –katokseen. 

Rakennelman toimenpidelupa-asioista saa tietoa kunnan 

rakennusvalvonnasta. 

 Sisäänkäynti suoraan ulkoa: ei kynnyksiä, portaita tai muita esteitä. 

 Kiinteistön haltija huolehtii jätehuoneen tai –katoksen ja sen ympäristön 

siisteydestä. 
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Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevat kiinteistöt  

 

Kiinteistökohtaiset jäteastiat  

 

 Kuivajäte 

 

 Biojäte 

 

 Kartonki 

 

 Lasi 

 

 Metalli 

 

 Paperi 

• tuottajayhteisöt vastaavat paperinkeräyksen järjestämisestä, sovitaan tuottajan kanssa 

 

 Muut mahdolliset hyödyntämiskelpoiset jätejakeet (esim. muovi, puu) 

• mikäli erilliskeräys on logistiikan ja ympäristövaikutusten kannalta mahdollista 

 

Muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia toimintoja ovat sosiaali- ja 

terveyspalvelut, koulutustoiminta, valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten 

yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminta sekä sellainen 

liiketoiminta, jossa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä mainituissa 

toiminnoissa tai asumisessa syntyvän jätteen kanssa. 

 

Jätteet on niiden määrästä riippumatta lajiteltava ja erilliskerättävä, mikäli kyseistä jätettä 

kiinteistöllä syntyy.  
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JÄTTEENKULJETUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN  

 Kiinteistön haltija liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään ottamalla yhteyttä 

valitsemaansa jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteen kuljettajaan ja 

tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta kiinteistöltä.  

 

 Jätehuoltojärjestelmään liittymisestä ei ilmoiteta erikseen tekniseen 

toimistoon, koska tarvittavat asiakastiedot saadaan suoraan jätteen 

kuljettajalta. Poikkeuksena jätelaskun jakamisesta keskenään sopivat 

jätekimpat, jotka ilmoitetaan tekniseen toimistoon erillisellä 

ilmoituslomakkeella: http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto.  

 

 

 

 Äänekoskella kotitalouksien jätteenkuljetuksia tekee Lassila & 
Tikanoja Oyj. Tyhjennyssopimukset puh. 010 636 5000 tai 
www.lassila-tikanoja.fi.  
 

 Lietejätteenkuljetuksia Äänekoskella tekee usea jätehuoltorekisteriin 
hyväksytty jätteen kuljettaja. 

 

 Jäteastioita voi ostaa esim. rautakaupoista ja 

jätteenkuljetusyrityksiltä. 

 

 

 

JÄTTEEN KÄSITTELY 

 Jätteen kuljettajan on toimitettava kuiva- ja biojäte käsittelypaikkaan, jonka 

kanssa Äänekosken kaupungilla on voimassa oleva jätteenkäsittelysopimus. 

 

 Tällä hetkellä kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte toimitetaan 

Sammakkokangas Oy:n jätekeskukseen, jossa kuivajäte loppusijoitetaan 

kaatopaikalle polttolaitoskäsittelyn käyttöönottoon asti ja biojäte 

aumakompostoidaan jätekeskuksen maisemointitarkoituksiin. 

 

 Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelystä vastaa Äänekosken Energia Oy. 
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PAKKAUSTEN, PAPERIN JA TEKSTIILIEN KIERRÄTYS 

 

• Kotitalouksille on järjestetty kartongin, lasin, metallin, muovin ja paperin 

kierrätyspisteitä tuottajayhteisöjen toimesta.  

 

Lisätietoja pakkausjätteiden keräyksestä:  

 

http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto  

 

Lisätietoja paperin keräyksestä: 

 

http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/lajitteluohje  

 

• Kierrätyskelpoiset tavarat ja tekstiilit toimitetaan kierrätyskeskukseen, 

kirpputorille tai keräyskontteihin.  

Lisätietoja tekstiilien keräyksestä:  

http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto/lajitteluohje  

 

 Rikkinäiset, likaiset tai muuten kierrätyskelvottomat tekstiilit voi 

laittaa pieninä erinä kiinteistön omaan energiajae- tai 

kuivajäteastiaan. Isommat erät kuten kuolinpesät kannattaa 

toimittaa energiajakeena suoraan jäteasemalle.  
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EKOPISTEET 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa pakkausjätteiden (kartonki, lasi, metalli, 

muovi) keräämisestä omissa Rinki-ekopisteissään. Useimmissa ekopisteissä on myös 

tuottajien järjestämä paperinkeräys. 

Lisätietoja: http://rinkiin.fi/kotitalouksille/  

 

ÄÄNEKOSKI Kartonki Lasi Metalli Muovi Paperi 

Siwa Markkamäki 
Lossintie 44    

 
 

Siwa Karhunlähde 
Puistokatu 12    

 
 

S-Market 
Matkakatu 2     

 

SUOLAHTI Kartonki Lasi Metalli Muovi Paperi 

K-Supermarket Suosikki 
Asemakatu 22    

 
 

KONGINKANGAS Kartonki Lasi Metalli Muovi Paperi 

Sale 
Konginkankaantie 185    

 
 

SUMIAINEN Kartonki Lasi Metalli Muovi Paperi 

Sumiaisten tori 
Taipaleentie 4    
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LAJITTELUOHJEET 

 

BIOJÄTE 

Saa laittaa 

 

• Ruokajätteet: kuivuneet, pilaantuneet ja pois heitettävät elintarvikkeet 

- kastikkeet, liemet ja ruokaöljyt imeytettynä esim. talouspaperiin 

- pienet luut 

• Hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret 

• Kalojen ja marjojen perkuutähteet 

• Kahvinporot ja teenlehdet, suodatinpaperit ja –pussit, teepussit suojakuorineen 

• Talouspaperi, nenäliinat ja lautasliinat 

• Puiset aterimet, hammastikut, jäätelötikut 

• Kuihtuneet kukat, kukkamullat ja kasvinosat 

• Lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet 

- lemmikkien ulosteet WC-pönttöön 

• Puutarhajäte 

- pienet määrät 

 

EI saa laittaa 

 

• Muovia, metallia, lasia tai vaarallista jätettä 

• Tupakantumppeja 

• Tuhkaa 

• Siivoustomua tai pölynimurin pusseja 

• Purukumia 

• Isoja, kokonaisia luita 

• Vaippoja 

• Nestemäistä jätettä 

 

Biojätteen pakkaaminen ennen keräysastiaan viemistä vähentää haju- ja kärpäshaittoja 

kesäaikaan, ehkäisee jätteiden jäätymistä astian seiniin talvella sekä auttaa pitämään biojätteen 

keräysastian siistinä. Biojätteen pakkaamiseen sopivat esimerkiksi 

• sanomalehtipaperi tai siitä taiteltu pussi  

• erilaiset paperipussit kuten jauho- tai sokeripussit  

• kaupoissa myytävät paperista tai maissitärkkelyksestä valmistetut biojätepussit 

 

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä. Tästä syystä biojätteen pakkaaminen ei ole 

välttämätöntä, mutta suositeltavaa esim. helposti pilaantuville kalanperkuujätteille. 
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LASI 
 

 

Saa laittaa 

 

• Värilliset ja värittömät lasipakkaukset 

(pantittomat pullot ja purkit) 

- pakkaukset huuhdellaan 

- kannet ja korkit poistetaan 

- etikettejä ja metallikauluksia ei tarvitse poistaa 

 

 

EI saa laittaa 

 

• Kuumankestävää lasia, esim. uunivuoat, kahvinkeittimien pannut, lasiset 

uuninluukut 

• Lasiastioita ja -esineitä 

• Ikkunalasia, peilejä tai metallivahvistettua lasia 

• Kristallia, keramiikkaa tai posliinia 

• Loisteputkia, hehku- ja halogeenilamppuja tai energiansäästölamppuja 

• Opaali- eli maitolasia, valkoisia roll-on- tai kosmetiikkapurkkeja 

• Autojen tuulilaseja 

 

 

 Lasinkeräykseen soveltumattomat lasijätteet voi laittaa pieninä erinä 

kiinteistön kuivajäteastiaan (ei kuitenkaan vaarallisia jätteitä kuten 

loisteputkia ja energiansäästölamppuja). Isommat kertaerät toimitetaan 

jäteasemalle. 
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KARTONKI 
 

 

Saa laittaa 

 

• Aaltopahvilaatikot 

• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit 

• Kartonkiset einespakkaukset 

• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit 

• Paperipussit ja –kassit 

• Pizzalaatikot, munakennot 

• Kartonkiset kertakäyttöastiat 

• WC- ja talouspaperirullien hylsyt 

• Juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit 

• Kopiopapereiden kääreet ja muut käärepaperit 

• Sipsipurkit 

 

 

EI saa laittaa 

 

• Pakkauksissa käytettyjä muoveja ja styroksia 

• Märkää tai likaista pahvia 
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METALLI (pienmetalli) 

 

Saa laittaa 

 

• Pienet metalliset esineet ja työkalut, metalliastiat 

• Säilykepurkit ja pantittomat juomatölkit huuhdeltuina 

• Pullonkorkit ja tölkkien kannet 

• Puhdistetut alumiinivuoat ja foliot 

• Foliokannet ja –kuoret, esim. tuikkukynttilöiden kuoret, jogurttipurkkien 

kannet 

• Täysin tyhjät aerosolipullot 

- paineet päästettävä pois kokonaan ennen keräysastiaan laittamista 

• Täysin tyhjät ja kuivat maalipurkit kannettomina (kansi erikseen) 

 

 

EI saa laittaa 

 

• Vaarallisia jätteitä kuten akkuja, paristoja tai ainejäämiä sisältäviä 

maalispraypulloja 

• Öljyisiä tai myrkyllisiä jätteitä 

• Maalipurkkeja, joissa vielä maalia 

• Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)  

• Suuria metalliromuja 

• Sähkölamppuja, kahvipaketteja tai muuta sekamateriaalia 

 

 

 

SUURIKOKOISET METALLIJÄTTEET 

 

Sumiaisten pienjäteasema, Haketie 10, torstaisin klo 16 – 18 

Konginkankaan pienjäteasema, Yrjöläntie 18, keskiviikkoisin klo 15 – 17 

Lassila & Tikanoja Oyj Äänekoski, Koukkuniemenkatu 26, ma – pe klo 7 - 16 

 

• Isot metalliromut kuten kiukaat, polkupyörät, pakoputket, levypyörät jne. 

- romuautot valtuutettuihin vastaanottopisteisiin 
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MUOVI 
 
Saa laittaa 

 

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset: jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, 

juusto- ja valmisruokapakkaukset, tomaattirasiat jne. 

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset 

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit 

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet 

 

 

EI saa laittaa 

 

• Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä 

• PVC-pakkauksia  

• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia 

 

 

 

 Pakkaukset kierrätykseen tyhjinä, puhtaina ja kuivina. 

 

 Muovipakkausten erilliskeräys on kaikille asuin kiinteistöille 

vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa! 
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ENERGIAJAE 
 
Kuivajäteastian lisäksi kiinteistöllä voi olla jäteastia puhtaalle, 

jätteenkuljetusyrityksen laatukriteerit täyttävälle energiajakeelle. Energiajaetta 

kerätään ainoastaan jätteenkuljetusyrityksen määrittelemillä alueilla. 

 
 

Saa laittaa 

• pakkausmuovi (ei PVC) 

• likaiset paperit ja pahvit 

• puupakkaukset 

• muovi (ei PVC) 

• styroksi 

• vaatteet ja tekstiilit  

• paperipyyhkeet 

 

EI saa laittaa 

• biojäte 

• kyllästetty puu 

• metalli, lasi keramiikka 

• kivi, hiekka, maa-ainekset 

• PVC-muovi   

• vaaralliset jätteet 

• hygieniatuotteet (siteet, vaipat, laastarit) 

• siivousjäte 

• tupakantumpit ja tuhka 

 

 

 

 Energiajakeen erilliskerääminen omiin kiinteistökohtaisiin 

jäteastioihin on kaikille kiinteistöille vapaaehtoista. 
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VAARALLINEN JÄTE 

 

Kotitalouksien vastaanottopisteet 

Äänekoski: Lassila & Tikanoja Oyj, Koukkuniemenkatu 26, ma – pe klo 7 – 16 

Sumiainen: Haketie 10, torstaisin klo 16 – 18  

Konginkangas: Yrjöläntie 18, keskiviikkoisin klo 15 – 17 

 

Laita vaarallisiin jätteisiin 

• Jäteöljyt ja öljynsuodattimet 

• Öljyiset tekstiilit, trasselit ja imeytysaineet sekä tyhjät öljykanisterit ja 

öljytynnyrit 

• Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet 

• Maalit, liimat ja lakat 

• Liuottimet ja ohenteet 

• Torjunta-aineet ja hyönteismyrkyt 

• Eräät pesu- ja tahranpoistoaineet, hapot ja emäkset 

• Asbestipitoiset jätteet 

 

• Kyllästetty puu (kotitalouksien pienerät) �Rautia Äänekoski, Rahastajantie 1, 

Äänekoski  

• Loisteputket ja –lamput, energiansäästölamput � tuottajien järjestämät 

keräyspisteet tuotteita myyvissä kauppaliikkeissä ja Lassila & Tikanoja Oyj:n 

jäteasemalla 

• Paristot, pienakut, ajoneuvojen akut � tuottajien järjestämät keräyspisteet 

tuotteita myyvissä kauppaliikkeissä ja Lassila & Tikanoja Oyj:n jäteasemalla 

• Kotitalouksien vanhentuneet ja ylimääräiset lääkkeet, 

elohopeakuumemittarit ja lääkeruiskuneulat � Äänekosken ja Suolahden 

apteekit 

 

 

 

 Kiinteistön haltijoilta vuosittain perittävällä 

jätehuollon perusmaksulla kustannetaan 

mm. kunnan vastuulle kuuluvien 

vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely. 
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Kemikaalien varoitusmerkit 
 

Vaarallisen jätteen voi tunnistaa myös pakkauksessa olevasta varoitusmerkistä. Kaikkia vaarallisia 
jätteitä ei kuitenkaan ole merkitty pakkaukseen. 
Vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä. Pitkien 

siirtymäaikojen vuoksi usean vuoden ajan käytössä on sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä. 

 

 

Terveyshaitta  
Kemikaalit, jotka aiheuttavat iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, 

hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai 
huimausta. 

Väistyvä merkki  

 

 

Syövyttävä  
Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia silmävaurioita tai 

syövyttävät metalleja. 
 

 
 

 

Syttyvä  
Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet. 

 

 

Ympäristövaarat  
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit. 

 

 

Krooninen terveyshaitta  
Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, 
perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. 
Käsittää myös kemikaalit, jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, 
myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran. 

 

 

Hapettava  
Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen 

materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen. 

 

 

Välitön myrkyllisyys  
Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai ihon kautta ja/tai 

hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi 
tappavia. 

  

 

Paineen alaiset kaasut  
Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria). 

Ei korvattavaa 
merkkiä.  

 

Räjähde  
Räjähtävät kemikaalit ja esineet. 
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KUIVAJÄTE 

 

Kuivajäte on jätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen, vaarallisen jätteen ja muun 

kuivajätteeseen kuulumattoman jätteen erillislajittelun jälkeen. Kuivajäte 

toimitetaan kaatopaikalle ja kaatopaikkasijoituskiellon voimaanastumisesta lähtien 

energiahyödynnettäväksi jätteenpolttolaitokseen. Kuivajäte ei saa sisältää 

kaatopaikkasijoituksen tai polttamisen kannalta haitallisia aineita.  

 

Saa laittaa 

 

• Muovipakkaukset, styroksi ja teippijätteet 

• Muoviset käyttötavarat, mapit, piirtoheitinkalvot, lelut, muovikortit 

• Kahvipakkaukset, perunalastupussit, muovitetut foliot ja lahjanarut 

• Valokuvat ja filmit 

• Hehkulamput, halogeenilamput, sulakkeet ja lamppujen sytyttimet 

• Peili, ikkunalasi ja kristalli 

• Posliini ja keramiikka 

• Kuumankestävät lasit kuten uunivuoat, kahvinkeittimien pannut sekä 

kattiloiden lasikannet 

• Ns. maitolasi, josta ei näy läpi 

• Disketit, CD-levyt, C-kasetit ja videokasetit 

• Kosmetiikka kuten huulipunat, ripsivärit, voiteet, hiusvärit ym. 

• Purukumi 

• Isot luut lihoista puhdistettuna 

• Likaiset kertakäyttöastiat 

• Märät ja likaiset paperit ja pahvit 

• Vaipat, terveyssiteet, tamponit 

• Hammastahna- ja elintarviketuubit 

• Kumi- ja nahkatuotteet 

• Käyttökelvottomat vaatteet, kengät ja tekstiilit 

• Tupakan tumpit 

• Tuhka hyvin jäähdytettynä ja pakattuna 

• Siivoustomu, pölypussit ja keskuspölynimurin pölysäiliön sisältö 

• Maatumattomat koirankakkapussit 
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EI saa laittaa 

 

• Biojätteitä ja puutarhajätteitä 

• Metallia 

• Autojen, moottoripyörien ja työkoneiden renkaita 

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteita 

• Vaarallisia jätteitä 

• Syttyviä ja räjähtäviä jätteitä 

• Isoja ja painavia jätteitä kuten huonekaluja 

• Suuria määriä rakennusjätteitä 

• Nestemäisiä jätteitä 

 

 

 

 Kuivajätteen joukkoon saa laittaa vain yksittäisiä pieniä PVC-

muoviesineitä (esim. mapit, kerniliinat, sadevaatteet) ja 

palamatonta ainetta olevia jätteitä kuten hehku- ja 

halogeenilamppuja sekä lasi-, posliini- ja keramiikkaesineitä. 

Suuremmat määrät kyseisiä jätteitä on toimitettava jäteasemalle. 
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PAPERI 

 

Saa laittaa 

 

• Sanoma- ja aikakausilehdet 

• Mainosposti ilman muovikuoria 

• Esitteet 

• Kirjekuoret, myös ikkunalliset 

• Piirustus- ja kopiopaperit 

• Pehmeäkantiset luettelot kansineen 

• Pehmeäkantiset kirjat kansineen, kovakantiset kirjat ilman kansia 

 

EI saa laittaa 

 

• Pehmopaperia (esim. talouspaperi) 

• Kartonkia, pahvia 

• Elintarvikepakkauksia  

• Lahja- ja käärepaperia (esim. kopiopapereiden kääreet) 

• Jäljentävää paperia 

• Tietosuojapaperia 

• Märkää tai likaista paperia 

• Alumiinipaperia, muovi- tai vahapintaista paperia 
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) 

 

Otetaan vastaan tuottajien järjestämissä keräyspisteissä tuotteita myyvissä 

kauppaliikkeissä ja Lassila & Tikanoja Oyj:n jäteasemalla, Koukkuniemenkatu 26, 

Äänekoski 

 

 

• Jääkaapit, pakastimet 

• Liedet 

• Pesukoneet, kuivausrummut 

• Televisiot, radiot, stereot, pelikonsolit ym. viihde-elektroniikka 

• Kihartimet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat 

• Kahvinkeittimet, sähkövatkaimet ym. pienkoneet 

• Sähkötoimiset lelut ja urheiluvälineet 

• Sähkötyökalut 

• Tietokoneet, näyttöpäätteet, tulostimet ym. atk-laitteet sekä toimistokoneet 
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RAKENNUS- JA PURKUJÄTE  

Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös 

rakennus- ja purkujätettä. Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja 

purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä 

erikseen ainakin seuraavat jätelajit: 

1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

2. kipsipohjaiset jätteet 

3. kyllästämättömät puujätteet 

4. metallijätteet 

5. lasijätteet 

6. muovijätteet 

7. paperi- ja kartonkijätteet 

8. maa- ja kiviainesjätteet 

9. vaaralliset jätteet. 

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, 

joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin 

tiiviissä astioissa. 

Jos kiinteistön haltija huolehtii itse rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, 

lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Lassila & Tikanoja Oyj:n 

jäteasemalle, Koukkuniemenkatu 26, Äänekoski. 
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TUOTTAJAVASTUU 

 Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteiden valmistajien ja maahantuojien on huolehdittava 

tuotteidensa jätehuollosta, kun tuotteet poistetaan käytöstä.  

 Tuottaja vastaa tuotteidensa keräilyn, esikäsittelyn, kierrätyksen, hyödyntämisen ja muun 

jätehuollon järjestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja voi tehdä työn 

itse tai siirtää vastuunsa tuottajayhteisölle.  

 Tuottajavastuun perusajatuksena on luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kestävä tuotanto 

ja kulutus. Päämääränä on tehostaa materian hyötykäyttöä ja ohjata tuotesuunnittelua 

niin, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. 

 Tavoitteena on saada tuottajat pitämään huolta tuotteen koko elinkaaresta. Kun jätehuolto 

on tuottajan vastuulla, tuotteen kierrätettävyys otetaan entistä painokkaammin huomioon 

jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. 

 

 Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu  

 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet: 

 

ROMUAJONEUVOT 

henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot  

 

• Tuottajia ovat ajoneuvojen valmistajat, ammattimaiset maahantuojat ja välittäjät 

• Suomessa on yksi hyväksytty ajoneuvojen tuottajayhteisö: Suomen Autokierrätys Oy  

 

RENKAAT 

moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaat � palautus renkaita myyviin 

kauppaliikkeisiin 

 

• Tuottajia ovat renkaiden ja renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden ammattimaiset 

valmistajat, maahantuojat sekä renkaiden pinnoittajat 

• Suomessa on yksi hyväksytty renkaiden tuottajayhteisö: Suomen Rengaskierrätys Oy 

 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) 

 

• Tuottajia ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SE-laitteet) valmistajat ja maahantuojat 

sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omilla tuotemerkeillään 

• Sähkö- ja elektroniikka-alan hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä on viisi: ERP Finland ry, SER-

Tuottajayhteisö ry Serty, SELT ry*, ICT-Tuottajaosuuskunta ry* ja Flip ry* 

(*yhteinen palveluyhtiö Elker Oy)   



  29 

PAPERI 

kotitaloudessa ja toimistossa käytöstä poistetut sanomalehdet, aikakauslehdet, 

suoramainontajulkaisut, puhelinluettelot, postimyyntiluettelot, kirjekuoret, toimistopaperit, muut 

edellä mainittuihin rinnastettavat paperituotteet 

 

• Paperin tuottajaksi määritellään yritys, joka valmistaa tai tuo maahan painopaperia tai 

muita paperituotteita 

• Tuottajayhteisöt Suomessa ovat Paperinkeräys Oy sekä Suomen Keräystuote Oy 

• Paperia kerätään sekä kiinteistökohtaisissa keräyspisteissä että aluekeräyspisteissä  

 

PAKKAUKSET  

Kartonki, Lasi, Metalli, Muovi, Puu (esim. kuormalavat) 

 

• Tuottajia ovat tuotteiden pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat 

• Suomessa on kuusi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä: Mepak-Kierrätys Oy, 

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy, 

Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA ja Suomen Uusiomuovi Oy � yhteinen palveluyhtiö 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy http://rinkiin.fi/kotitalouksille/  

 

AKUT JA PARISTOT 

 

• Tuottajalla tarkoitetaan suomalaista maahantuojaa tai valmistajaa, joka saattaa paristoja 

tai akkuja tai niitä sisältäviä ajoneuvoja ja laitteita ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille 

• Vähittäiskaupan on osallistuttava kannettavien akkujen ja paristojen talteenoton ja 

keräyksen toteuttamiseen 

• Tuottaja vastaa jätehuollosta ja sen kustannuksista vähittäiskaupasta eteenpäin 

• Kaupoissa ja kioskeissa oleviin keräyslaatikkoihin saa palauttaa ainoastaan kannettavia 

paristoja ja akkuja 

• Ajoneuvoakut ja teollisuusakut voi palauttaa samoihin liikkeisiin, missä niitä myydään 

• Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisöksi on hyväksytty Recser Oy 

http://www.recser.fi sekä ERP Finland ry 

• Ajoneuvoparistojen ja –akkujen tuottajayhteisöksi on hyväksytty Akkukierrätys Pb Oy 
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AJONEUVON ROMUTUSPOISTO  

Ajoneuvojen tuottajavastuu koskee henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita 

ajoneuvoja. Tuottajavastuun mukaan auton valmistaja tai maahantuoja vastaa romuautojen 

kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä sekä näistä aiheutuvista 

kustannuksista. 

Lain mukaan auton viimeisen omistajan on toimitettava auto tuottajavastuun piiriin kuuluvaan 

viralliseen vastaanottopisteeseen. Auton luovuttaminen kierrätykseen ja rekisteristä poisto ovat 

kuluttajalle maksuttomia. Ajoneuvon viimeinen omistaja saa itselleen romutustodistuksen, jolla 

hän voi varmistua siitä, että ajoneuvo on toimitettu lain mukaisesti käsittelyyn. 

Romutustodistuksen saa ainoastaan Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutetuista 

vastaanottopisteistä. 

 

 

 

 

 

1. Voit viedä itse autosi viralliseen vastaanottopisteeseen 

• Äänekosken Autopurkaamo Ay, Koukkuniemenkatu 12, Äänekoski 

• Vastaanottaja antaa romutustodistuksen sekä huolehtii ajoneuvon poistamisesta 

ajoneuvoliikennerekisteristä 

 

2. Voit hoitaa romutuspoiston katsastusasemalla 

• A-Katsastus, Haapakorventie 6, Suolahti 

• Katsastusasemalla täytetään romutuspoistoon tarvittavat paperit 

• Romuajoneuvo noudetaan veloituksetta ja kuljetetaan viralliseen esikäsittelypisteeseen 

• Ajoneuvon viimeinen omistaja saa romutustodistuksen postitse 

 

 

 

 Henkilö- ja pakettiauton saa pois rekisteristä vain romutustodistuksella. 

 Kun auto on poistettu rekisteristä, sitä ei voi enää uudelleen rekisteröidä. 

 Ajoneuvoon liittyvät ajoneuvoverot ja liikennevakuutus päättyvät. 

 Ajoneuvon omistajan vastuu ajoneuvosta päättyy. 

 Vain ajoneuvon omistajalla tai omistajan valtakirjalla valtuuttamalla 

henkilöllä on oikeus luovuttaa ajoneuvo romutettavaksi (luovuttajan 

henkilöllisyys ja ajoneuvon asiapaperit sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot 

tarkistetaan). 
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ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 

 

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta niin, että siitä 

aiheutuu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai 

loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne kuulumattomia tavaroita. 

 

Siivoamisvelvollisuus: 

1. Ensisijaisesti roskaaja  

2. Esimerkiksi tien tai sataman pitäjä, virkistysalueen tai ulkoilureitin pitäjä, 

yleisötilaisuuden järjestäjä tai jätteen vastaanottopaikan (mm. 

kierrätyspiste) pitäjä toiminnalle varatulla ja toiminnan välittömässä 

läheisyydessä olevalla alueella, joka on roskaantunut paikan käytöstä  

3. Alueen haltija 

4. Kunta 

 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava riittävästi 

jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esim. virkistykseen käytettävän 

alueen haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. 

 

 

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVÄT, PALVELUTEHTÄVÄT JA VALVONTA 

 

 Jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Jätehuoltoviranomaisen 

tehtäviin kuuluvat 

 

• jätehuoltomääräysten antaminen 

• jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset 

• jätetaksan hyväksyminen 

• jätemaksupäätökset ja maksujen perintä 

• jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

• jätteenkuljetuksen seuranta 

• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 

• yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset 

 

 Jätehuoltoviranomainen voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijalle kuntalain 

mukaisesti. 
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 Teknisessä toimistossa hoidetaan jätehuollon 

palvelutehtäviä kuten jäteneuvontaa ja tiedotusta. 

 

 Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, joka valvoo 

jätehuoltomääräysten noudattamista. Valvontavastuu on myös Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Jätehuollon 

valvontaviranomaisen tehtäviä ovat 

 

• jätelain noudattamisen valvominen 

• laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi tehtävien valvontamääräysten 

antaminen 

• valvontamääräyksen tehosteen kuten uhkasakon antaminen 

• valvonta-asioihin liittyvien päätösten tekeminen 

• valvontaviranomaiselle kuuluvien ilmoitus- ja lupa-asioiden käsitteleminen ja 

päätösten noudattamisen valvominen 
 

Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja 

jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen 

seuraamus: 

1. Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan 

toimintansa. Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa 

yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi.  

2. Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta, 

yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa olennaisilta osin 

tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa 

hallintopakkomenettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi.  

Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu 

kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee 

valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille.  
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KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT PIENJÄTEASEMAT 

Pienasemilla vastaanotettavasta maksullisesta jätteestä peritään jätehuollon 
taksan mukainen maksu http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/jatehuolto.  

 

Konginkangas, Yrjöläntie 18 

Keskiviikkoisin klo 15 – 17 

Maksutta kotitalouksien 

• vaarallinen jäte  

• metalliromu  

Maksua vastaan kotitalouksien 

• risut ja oksat  

Ei vastaanottoa 

• akuille, loisteputkille, energiansäästölampuille, paristoille ja pienakuille (esim. 

puhelimien akut), jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin kauppaliikkeisiin 

tai Lassila & Tikanojan jäteasemalle  

• kyllästetylle puujätteelle, jonka pienerät kotitaloudet voivat toimittaa 

maksutta rakennustarvikeliike Rakentajan Pysäkille 

• lääkejätteelle, jonka kotitaloudet voivat toimittaa maksutta Äänekosken ja 

Suolahden apteekkeihin  

• sähkö- ja elektroniikkaromulle, jonka voi toimittaa maksutta Lassila & 

Tikanojan jäteasemalle 

• haravointijätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle tai 

kompostoida kiinteistöllä 

 

Sumiainen, Haketie 10  

Torstaisin klo 16 – 18 

Maksutta kotitalouksien· 

• metalliromu 

• vaarallinen jäte 
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Maksua vastaan kotitalouksien  

• sekajäte  

• risut ja oksat   

Ei vastaanottoa 

• akuille, loisteputkille, energiansäästölampuille, paristoille ja pienakuille (esim. 

puhelimien akut), jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin kauppaliikkeisiin 

tai Lassila & Tikanojan jäteasemalle 

• kyllästetylle puujätteelle, jonka pienerät kotitaloudet voivat toimittaa 

maksutta rakennustarvikeliike Rakentajan Pysäkille 

• lääkejätteelle, jonka kotitaloudet voivat toimittaa maksutta Äänekosken ja 

Suolahden apteekkeihin 

• sähkö- ja elektroniikkaromulle, jonka voi toimittaa maksutta Lassila & 

Tikanojan jäteasemalle  

• ajoneuvojen renkaille, jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin 

kauppaliikkeisiin 

• rakennus- ja purkujätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan 

jäteasemalle 

• haravointijätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle tai 

kompostoida kiinteistöllä 

 

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N JÄTEASEMA 

Äänekoski, Koukkuniemenkatu 26 

Ma - pe klo 7 – 16 

• Noudattaa omaa taksaansa 
• Ottaa vastaan maksutta kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua, 

vaarallista jätettä (myös akut, loisteputket, energiansäästölamput, paristot, 

pienakut), keräyspaperia ja metalliromua 

• Ei vastaanottoa kyllästetylle puujätteelle, jonka vastaanottajana toimii 
Rautia Äänekoski, Rahastajantie 1, Äänekoski (kotitalouksien pienerät) 

• Ei vastaanottoa ajoneuvojen renkaille, jotka voi toimittaa maksutta 

tuottajayhteisöjen järjestämiin vastaanottopisteisiin niitä myyviin 

kauppaliikkeisiin  

• Ei vastaanottoa lääkejätteelle, jonka kotitalouksille maksuton vastaanotto on 

järjestetty Äänekosken ja Suolahden apteekkeihin 


