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Yhteinen juttu on Metsäsairila Oy:n asiakaslehti

Painos 40 000 kpl
Toimitus Anne Laitinen ja 

Itä-Suomen jäteneuvonnan yhteistyöryhmä 
Painopaikka Punamusta Oy, Joensuu 2022 

Taitto Avidly Oyj 

Metsäsairila Oy
www.metsasairila.fi

044 722 2300

Itä-Suomen jäteneuvontayhteistyössä ovat mukana 
kunnalliset jäteyhtiöt Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy, 

Puhas Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja jätelaitos Kainuun 
jätehuollon kuntayhtymä sekä jätettä energiaksi hyö-

dyntävä Riikinvoima Oy. Jaamme tietoa jätehuollon pal-
veluista ja lajittelun tärkeydestä sekä autamme ihmisiä 
tekemään valintoja puhtaamman ympäristön puolesta. 
Tuotamme yhteistyössä muun muassa Yhteinen juttu 

-asiakaslehteä ja seinäkalenteria.
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Pääkirjoitus Ajankohtaista

Askel askeleelta kohti 
kiertotaloutta

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Jätelain uudistuksen taustalla ovat 
EU:n jäsenvaltioiltaan edellyttämät kierrätystavoitteet. Yhtenä tavoitteena on 
nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste nykyisestä 42 prosentista 55 prosent-
tiin vuoteen 2025 mennessä. Uusi jätelaki velvoittaa kunnat erilliskeräämään ja 
kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin.

Kotitalouksille jätelain uudistus näkyy tulevaisuudessa entistä parempina 
jätehuollon palveluina. Esimerkiksi kaikkiin taajama-alueella oleviin vähintään 
viiden huoneiston asuinkiinteistöihin tulee mahdollisuus lajitella erikseen bio-, 
paperi-, kartonki-, muovi-, lasi-, metalli- ja sekajäte. Biojätteen osalta erilliske-
räys laajenee kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa, joko biojä-
tekeräyksen tai kompostorin muodossa. Jätelaki tuo uutena velvoitteena myös 
tekstiilijätteen erilliskeräyksen kuntien vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen.

Metsäsairilassa uuden jätelain tuomat muutokset nähdään lisääntyvien 
velvollisuuksien lisäksi myös hyvänä mahdollisuutena luoda uutta työtä ja 
elinvoimaa kiertotalouden ympärille. Vahva osoitus yhteistyöstä kiertotalou-
den eteen on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima ja 
Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama Mekstiili-hanke. Xamkin yhteistyö-
kumppaneina hankkeessa ovat Metsäsairilan lisäksi Mikkelin Toimintakeskus 
ry, ViaDia Ry ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hankkeen yhtenä tavoitteena 
on luoda Etelä-Savoon uutta liiketoimintaa tekstiilijätteen keräyksen, lajittelun 
ja kierrätyksen ympärille.

Kiertotaloutta voi kehittää myös ilman lakisääteistä pakkoa. Tästä erinomai-
sena esimerkkinä toimii Metsäsairilan ja Mikkelin toimintakeskuksen 
yhteinen pientuojia palveleva kierrätyksen ja lajittelun keskus Kieppi. 
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiepin palveluja ovat käyt-
täneet mikkeliläisten lisäksi runsaasti myös Mikkelin yli 10 000 
vapaa-ajan asunnoilla vierailleet ulkopaikkakuntalaiset. Asiakaspa-
lautteen perusteella Kieppi on koettu tarpeellisena uudistuksena, 
joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet entistä parempaan lajitte-
luun ja kierrätykseen.

Niin kuin monessa muussakin asiassa, myös kier-
totalouden kehittämisessä pätee sanonta ”Jos 
haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat 
mennä pitkälle, menkää yhdessä”. Haluan kiittää 
asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, 
henkilökuntaamme, yhtiömme omistajia ja 
hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Toivon, että 
kuljette kanssamme yhteisellä polulla myös 
tulevina vuosina.

VILLE KAKKONEN | TOIMITUSJOHTAJA, 
METSÄSAIRILA OY

AUKIOLOAJAT

METSÄSAIRILAN LAJITTELU- JA KIERRÄTYSKESKUS
Kiertotaloudenkatu 18, 50800 Mikkeli
 
Avoinna 
ma–pe klo 7–18

 Lauantaiaukioloajat 2022 
 Kieppi-halli avoinna lauantaisin 
 toukokuussa klo 9–13 
 syyskuussa klo 9–13

HAUKIVUOREN PIENJÄTEASEMA
Paloasemantie 8, Haukivuori

Avoinna
tiistaina klo 9–12
torstaina klo 15–18
kesä- ja heinäkuussa myös lauantaisin klo 12–15

 Haukivuoren pienjäteasemien 
 poikkeavat aukioloajat 2022
 26.5. suljettu
 27.5. avoinna klo 15–18

RISTIINAN PIENJÄTEASEMA
Yrittäjäntie 2, Ristiina

Avoinna
tiistaina klo 9–12
torstaina klo 15–18
kesä- ja heinäkuussa myös lauantaisin klo 9–12

 Ristiinan pienjäteasemien    
 poikkeavat aukioloajat  2022 
 26.5. suljettu 
 27.5. avoinna klo 15–18

SUOMENNIEMEN PIENJÄTEASEMA
Jätetie 4, Suomenniemi
 
Avoinna
keskiviikkona klo 15-18
kesä- ja heinäkuussa myös parillisten viikkojen 
lauantaina klo 13-15

LAJITTELU- JA KIERRÄTYSKESKUKSEN SEKÄ 
PIENJÄTEASEMIEN HINNASTOT (hinnat sis. alv 24 %)

PIENKUORMAHINNASTO

Jätelaji Hinta
Sekajäte 150 l/säkki 6,00 €

Sekajäte peräkärry tai pakettiauto, alle 2 m3 20,00 €

Sekajäte pakettiauto + peräkärry, yli 2 m3 40,00 €

Puujäte, peräkärry 6,00 €

Tiili ja betoni, palakoko alle 150 mm, 
peräkärry 6,00 €

Tietosuojapaperi, 20 l 10,00 €

Metalli, lasi, kartonki, paperi, autonrenkaat 
(myös vanteelliset), sähkö- ja elektroniik-
karomu, kotitalouksien puutarhajäte, risut, 
vaarallinen jäte sekä kyllästetty puu

veloituksetta

Jäteastiahinnasto
240 l 42 €

660 l 175 €

METSÄSAIRILAN PIHA- JA MULTATUOTTEIDEN 
HINNASTO (lajittelu- ja kierrätyskeskukselle)

Pihatuotteet Hinta
Vihermulta, peräkärrykuorma 26 €

Kivituhka, peräkärrykuorma 18 €

Kalliomurske 0–16 mm, peräkärrykuorma 18 €

Kuorikate, m3 60 €

ASIAKASPALVELU
Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli

Avoinna 
ma–to klo 9–15, pe klo 9–12 
Tarkista poikkeusolojen 
aukioloajat nettisivuiltamme.

044 722 2300
jatehuolto@metsasairila.fi

Sähköinen asiointi 
oma.metsasairila.fi

Haukivuoren ja 
Ristiinan 

pienjäteasemilla 
myydään multaa 
3.5.2022 alkaen. 

Peräkärrykuorman 
hinta on 26 €. 

Metsasairila

Huom! 
Suomenniemen pienjäteaseman 
aukiolopäivä on muuttunut 
keskiviikoksi.
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Luokanopettaja, kolmen tyttären äiti 
Minna Mäkinen on alkanut lajitella 
jätteitä tehokkaammin pikkuhiljaa. 
Varsinaisen lajitteluherätyksen 
saivat aikaan oma tytär, oma äiti, 
työ kasvattajana sekä biokimppa 
naapureiden kanssa. Nyt hän tuumaa, 
että kun roskis kevenee, omatuntokin 
kevenee.

Joensuulainen Minna Mäkinen on elänyt lap-
suutensa ja nuoruutensa 1970- ja 1980-luvulla 
Pohjanmaalla. Hän muistelee, että silloin kaikki 
jätteet tuupattiin yhteen roskikseen, eikä muusta 
viis. Samalla hän kuitenkin muistaa, että oma 
äiti kompostoi, korjasi tavaroita eikä juurikaan 
heittänyt ruokaa pois.

”Oma äitini on ollut aina ekologinen ja elänyt 
nuukasti. Äiti teki esimerkiksi ylijääneistä keitetyis-
tä perunoista aina paistinperunoita. Ihailenkin 
entisajan talouksia, joissa kaikki käytettiin hyväksi 
eikä mitään heitetty turhaan pois.”

Mäkisen oman perheen lajittelu- ja kierrätysinto 
koheni oikeastaan vasta yhdeksän vuotta sitten, 
kun perhe muutti omakotitaloon Joensuun Mu-
talaan. Aiemmassa kerrostalokodissa ei tuolloin 
vielä kerätty muovia eikä biojätettä. 

Minnan biojätteen keräysherätyksen sai aikaan 
oma tytär Aina nelisen vuotta sitten. Tyttö tuli 
kerran koulusta kotiin ja kertoi, että opettaja oli 
tunnilla kysynyt, kenen kotona kerätään biojätet-
tä. Aina ei ollut voinut nostaa kättä, ja se hävetti 
häntä kovasti. 

Samaan aikaan postilaatikkoon tuli sopivasti 
jätehuoltoyhtiön biokimppamainos. Minna kyseli 
heti naapureilta, lähtisivätkö he biokimppaan. 
Kaikki näyttivät vihreää valoa, joten hän tilasi 
biokimppa-astian neljää perhettä varten. 

Perhe lajittelee nyt kaiken

Minna kertoo, että tuntui mahtavalta aloittaa bio-
jätteen keräys. Omatunto ei enää soimannut sen 
suhteen.  Kun lajittelukärpänen puraisi syvemmin, 
perhe alkoi kerätä kierrätettävää tavaraa ja eri 
jätelajeja ulkovarastoon. Tyhjennysrumba hoitui 
kerran kuussa.

”Sitten huomasin, että varastoon alkoi tulla hiiriä, 
vaikka kaikki purkit ja purnukat oli huuhdeltu. 
Päätimme saman tien siirtää kaikki keräysastiat 
sisälle ja viedä jätteet keräyspisteelle useammin 
eli 1–2 kertaa viikossa. Se on toiminut.”

Joensuun Prisman edustalta löytyy kaikki 
perheen tarvitsemat keräyspisteet, myös muovin 
keräyspiste. Perhe lajittelee nyt kaiken: biojätteen, 
poltettavan jätteen eli sekajätteen, muovit, lasin, 
metallin, kartongin, vaaralliset jätteet sekä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet.

TYTTÄREN SANAT 
HERÄTTIVÄT LAJITTELEMAAN

TEKSTI | LAURA TIKKANEN 
VALOKUVA | JENNA-MAARIA KURONEN

”Siitä tuli sellainen 
olo, etten enää voi 

laittaa banaaninkuoria, 
kahvipusseja tai 

ruuantähteitä 
poltettavaan jätteeseen, 

vaan pitää toimia 
esimerkkinä.”

Samalla kun perhe suuntaa ruokaostoksille, 
tyttäret piipahtavat usein vaateostoksille SPR:n 
Kontti secondhand-myymälään. Pari kertaa 
vuodessa perhe vie hajonneita sähkölaitteita sekä 
puutarha- ja haravointijätteitä jätekeskukselle.

Lajittelun voi aloittaa 
helpoimmasta päästä

Minna kertoo, että perheestä hän on se, joka 
muistaa parhaiten ottaa jätteet mukaan ennen 
kauppareissua. Muita pitää välillä muistutella 
asiasta.

Lajittelu on muuten sujunut Minnan mielestä 
luontevasti. Hän itse tarkistaa, että pussit eri 
jätelajeille ovat keittiössä paikallaan. 

”Tytötkin lajittelevat roskia sekä huuhtelevat 
ja litistävät purkkeja mutta saattavat kerätä ne 
hellan kulmalle, josta minä laittelen ne eteenpäin 
oikeisiin astioihin ja pusseihin.”

Lajittelun arjen haasteena on perheen vähän 
turhan pieni keittiö. Laajennettu rintamamiestalo 
on 1950-luvulta. Perhe tekee niin, että kun tulee 
vieraita, jätteet viskataan auton perälle tai 

varastoon hetkeksi, koska muuten keittiö tuntuu 
liian epäsiistiltä.

Minna kertoo, ettei aina tiedä, mikä jäte kuuluu 
mihinkin keräykseen. Hän toivoisikin, että 
kaikissa pakkauksissa joskus vielä lukisi, miten 
ne kierrätetään. Entäs jos ei oikein tiedä, mistä 
lajittelun aloittaisi?

”Kannattaa miettiä, mistä olisi itselle helpointa 
aloittaa. Itseään voi myös motivoida niin, että 
miettii, minkälaisen jätekasan haluaa jättää 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Lajittelu ei vaadi 
juurikaan investointeja, vaan ainakin meillä 
lähinnä keräyspussukoiden sietokykyä ja luovuut-
ta”, Minna rohkaisee. 

Aina on toivoa – ja suuntana 
kestävä elämäntapa

Minna on herännyt vastuullisempaan arkeen 
myös ammattinsa takia. Hän kävi Opettajat 
kestävän kehityksen muutosagentteina -koulutuk-
sen kolme vuotta sitten. Samaan aikaan perheen 
nyt 17-vuotias esikoistytär jätti punaisen lihan 
pois ruokavaliostaan. Se on osaltaan muuttanut 
perheen ruokailutapoja ja ostoskäyttäytymistä.

”Silloin itselleni heräsi laajemmalti se ajatus, ettei 
pitäisi ostaa turhaa, remontoida remontin vuoksi, 
syödä liikaa punaista lihaa tai seisoa suihkussa 
pitkään, sillä tämänhetkisillä kulutustottumuksilla 
yhteinen maapallomme ei kestä.”

Minna pitää tärkeänä sitä, että kouluilla on 
kestävän kehityksen suunnitelmat ja työryhmät, 
ja jäteneuvojat käyvät kouluilla kertomassa, miten 
kierrätetään ja millä tavalla kiertotalous toimii.

”Ostin omaan luokkaan lajittelukorit syksyllä. 
Niissä on jätelajien nimilaput tavutettuina, koska 
opetan ensimmäistä luokkaa. Lajittelu on hyvin 
tärkeää oppilaille, he eivät halua heittää roskia 
vääriin paikkoihin.”

”Vanhempien ja opettajien tehtävä onkin opettaa 
lapsille kestävä elämäntapa – ja oppia se toki 
ensin itse. Pitääpäs muuten kysyä koulussa, 
kuinka monen kotona kerätään biojätettä”, Minna 
naurahtaa ja iskee silmää.

Sitten hän vakavoituu: ”ihmisten olisi hyvä ym-
märtää, että vähemmälläkin tulee toimeen. Toivoa 
menettämättä. Kun toimimme yhdessä kestävän 
kehityksen eteen, niin hyvä tästä vielä tulee!”

Minna Mäkinen kannustaa 
kuluttamaan vähemmän sekä 
lainaamaan ja kierrättämään 
enemmän. ”Olen itse aina ollut 
keräilijä, mutta yritän päästä siitä 
irti. Minusta on mahtavaa, jos 
vaikka joku kirja tai vaate kiertää 
ihmiseltä toiselle, esimerkiksi 
vaatelainaamot ovat tosi IN.”
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Anni innostui käsitöistä jo varhain. 
Hän alkoi virkkaamaan 7-vuotiaana, 
ja siitä lähtien käsityöt ovat kuuluneet 
elämään erottamattomasti. Vuonna 
2014 Anni valmistui luokanopettajaksi 
ja alkoi opettamaan käsitöitä, ja pitää 
nykyisin suosittua käsityöaiheista 
Instagram-tiliä @sormustin sekä sa-
malla nimellä kulkevaa käsityöblogia. 
Instagramissa Anni rohkaisee ihmisiä 
jakamaan korjauksiaan tunnisteel-
la #korjauskeskiviikko. Käsitöiden 
tiimoilta on syntynyt myös ohjeita eri 
lehtiin ja Korjaa kauniiksi -niminen 
kirja. 

EI SE ULKONÄKÖ, 
VAAN TARKOITUS

Korjauksessa Anni kehottaa kaikkia 
tarttumaan neulaan ja lankaan – oli 
taitotaso millainen tahansa. “Helposti 
ajatellaan, etten kuitenkaan osaa. 
Kuitenkin vaatteen ollessa jo rikki, ei 
haittaa, jos ei synny priimaa. Suunta 
on vain ylöspäin, jos vaatteen käyttö- 
ikää saa jotenkuten pidennettyä.”

Annin mielestä kaikenlainen käyttöiän 
pidentäminen on plussaa – oli kyse 
sitten viikoista tai vuosista. “Lasten-
vaatteisiin olen saanut korjauksella 
lisää käyttöaikaa kahdesta viikosta 
useisiin vuosiin. Kesto riippuu aina 
vaatteen käyttötavasta sekä vaatteen 
ja paikkauksen laadusta. Tärkeintä 
kuitenkin on, että käyttöikä lisääntyy 
edes hieman.”

Korjaus saa näkyä vaatteessa. Tällä 
hetkellä visible mending -korjaustek-
niikka on nousussa, minkä seuraukse-
na korjausta ei edes yritetä piilottaa. 
“Itse vertaan vaatteen korjauksia 
kasvojen ryppyihin – ne ovat elettyä 
elämää ja saavat näkyä vaatteessa. 
Näkyvä korjaus on myös tietynlainen 
statement ja mielipiteen ilmaus – 
vaatteita saa ja pitää korjata!”

Annin perheessä vaatteet pysyvät 
käytössä vuosia. Esimerkiksi muuta-
mat lastenhousut ovat korjauksen 

myötä olleet käytössä kaikilla perheen 
nyt 3-, 5- ja 9-vuotiailla lapsilla. Lisäksi 
Anni on antanut useita uusia mah-
dollisuuksia lempifarkuilleen. “Sain 
farkut ystävältäni. Olen korjannut 
niitä nyt kolmesti, ja farkut ovat olleet 
käytössäni nyt reilut kaksi vuotta. 
Edellisellä omistajallaan ne olivat 
käytössä vuosia.”

KÄYTÄ JA HUOLLA 
RAKKAUDELLA

Jos vaatteita hankkii uutena, kan-
nattaa satsata laatuun, sillä laaduk-
kaita vaatteita on helpompi korjata ja 
vaate säilyy käytössä pidempään. Jos 
tietoa laadukkaista materiaaleista ei 
ole, Anni neuvoo hypistelemään vaat-
teen kangasta. “Onko kangas ohutta 
vai jämäkkää? Nukkaantuuko kangas 
helposti? Kannattaa myös opetella 
perustiedot eri materiaaleista. Tosi 
ohuet kankaat menevät rikki helposti 
ja ovat hankalia korjata. Esimerkiksi 
akryylia kannattaa välttää.”

Kun vaate on tullut tiensä päähän 
eikä korjaus enää onnistu, niille voi 
antaa täysin uuden elämän uudessa 
muodossa. Annin käsissä korjauskel-
vottomista vaatteista syntyy esimer-
kiksi kestotalouspaperia ja -rättejä 
ja matonkuteita. Käyttö- ja korja-
uskelvottomista farkuista on tehty 
kuteita ja paikkoja, ja takataskuista 
on askarreltu nyt viisi vuotta käytössä 
ollut joulukalenteri.

Vaatehuollossa Annilla on 
kestävä kultainen sääntö 
jaettavaksi: “Osta vain lempi-
vaatteitasi, sillä tosi ihania 
vaatteita jaksaa huoltaa 
hyvin. Tuuleta vaatteita 
pesun sijaan. Käännä 
vaate nurinpäin pesun 
ajaksi. Noudata pesuoh-
jeita. Korjaa reiät mah-
dollisimman aikaisin – 
pieni reikä on helpompi 
korjata kuin iso.”

KORJAUS ON KESTÄVÄ TRENDI
Mikkeliläiselle Anni Ignatiukselle jokainen vaate ansaitsee tulla korjatuksi. 

Käsityövaikuttajana tunnettu kolmen lapsen äiti rohkaisee tarttumaan neulaan ja lankaan 
taitotasosta huolimatta – tärkeintä ei ole korjauksen ulkonäkö, vaan käyttöiän pidentäminen.

Joustavat trikoovaatteet reikiintyvät helposti arjessa. Voit paikata 
trikoovaatteiden reiät helposti langalla ja neulalla. Paikkakangasta 
saat muista rikkinäisistä vaatteista tai trikootilkuista. 

Käyttämällä vaatetta 9 kuukautta pidempään ennen uuden 
ostamista sen hiili-, vesi- ja jätejalanjälki pienenee 20–30 
prosenttia. Korjaamalla vaatteet säästät rahaa sekä luonnonvaroja.

Vinkki! Paikkaa aina vaatteet 
mahdollisimman samanlaisella 
kankaalla ja langalla kuin mitä 
alkuperäinen vaate on. Näin 
paikkakangas käyttäytyy pesussa 
samalla tavalla kuin muukin vaate.

Vinkki! Voit käyttää paikkauksessa 
ompelulankaa kaksinkertaisena. Voit 
myös käyttää kirjontalankoja tai muita 
puuvillalankoja.

1.  Leikkaa trikookankaasta useamman sentin isompi paikkapala 
kuin mitä vaatteen reikä on. Jos kangas on kulunut, ota sen 
kokoinen paikka, joka yltää kuluneenkin alueen yli.

2.  Asettele paikkakangas reiän päälle. Neulaa se nuppineuloilla 
kiinni vaatteeseen. Kun kaikki neulat osoittavat samaan suuntaan, 
on ommellessa helpompi vältellä neulan osumia. Voit käyttää 
kiinnittämiseen myös kaksipuoleista tukikangasta tai kankaiden 

väliaikaiseen kiinnitykseen tarkoitettua liimapuikkoa.

3.  Tee langan päähän solmu. Ompele paikkakangas 
etupistoilla tai pykäpistoilla kiinni vaatteeseen 
muutaman millin päästä paikkakankaan reunasta. 

Venytä vaatetta ja paikkaa hieman ommellessa, 
jolloin ommel ei kiristä vaatteessa liikaa. Voit 

käyttää apuna myös parsinsientä, joka tukee 
paikattavaa aluetta vaatteen alla ompelun 

aikana.

4.  Päättele lanka hyvin ja ota vaate 
takaisin käyttöön!

KORJAA TRIKOOVAATTEET TILKUILLA HELPOSTI

OHJE JA KUVAT ANNI IGNATIUS

Tarvitset

• Trikootilkkuja

• Nuppineuloja

• Neulan

• Lankaa

• (Parsinsienen)

Jopa 
rikkinäiset sukat 
voi paikata!

KORJAUS ON KESTÄVÄ TRENDI

Uusi jätelaki ja niitä täydentävät asetukset ovat tulleet voimaan viime vuoden 
aikana. Muutoksilla pyritään vähentämään jätteiden määrää, lisäämään uudel-
leenkäyttöä ja kierrätystä. Esimerkiksi yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteet 
kiristyvät EU:n direktiivien mukaisesti ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 
tulisi nousta vuoteen 2035 mennessä 65 prosenttiin. Nyt yhdyskuntajätteiden 
kierrätysaste on meillä 42 %. Haaste on iso. Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa 
syntyvän jätteen lisäksi siihen rinnastettavissa oleva hallinto-, palvelu- ja elin-
keinotoiminnassa syntyvä jäte.

Jätelain muutos lisää lajittelumahdollisuuksia. Kotitalouksille uudistus tuo en-
tistä parempia jätehuoltopalveluja, sillä biojätteen ja pakkausjätteiden (karton-
ki, lasi, metalli ja muovi) lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taaja-
missa kiinteistöiltä, joilla on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Kunta vastaa yhä 
seka- ja biojätteiden jätehuollosta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden jäte-
huollosta. Kunnat tulevat kuitenkin järjestämään pakkausjätteiden keräyksen, 
jotta jätehuollon kokonaisuus ei enää pirstaloituisi. Keräyksen järjestämisestä 
on sovittu kuntien ja pakkaustuottajien välisellä yhteistyösopimuksella. 

Uuden jätelain mukaan kunnan tulee järjestää bio- ja pakkausjätteiden keräys 
ja kuljetus kaikkialla Suomessa. Siirtyminen kunnan järjestämiin kuljetuksiin 
tarkoittaa merkittäviä muutoksia niille alueille, joilla on tällä hetkellä käytös-
sä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Sekajätteiden osalta kunnalla 
tosin säilyy edelleen mahdollisuus siirtää kuljettaminen kiinteistön haltijan vas-
tuulle, mutta tiukoin edellytyksin.

Kunnissa olisi erittäin tärkeää miettiä, onko enää järkevää pitää sekajätteet 
erillisessä kuljetusjärjestelmässä. Kokonaisuus kannattaisi rakentaa kustan-
nustehokkaaksi ja yksinkertaiseksi, asukasta parhaalla tavalla palvelevaksi. 
Kaikki asumisen jätepalvelut tulisi saada yhdeltä luukulta. Jätteen keräysta-
vat, urakka-alueet ja ajoreitit voidaan suunnitella kokonaisvaltaisesti. Näin 
jätehuolto toimii asukkaan, ympäristön ja talouden kannalta optimaalisesti. 
Tällaisen jätehuollon kokonaishallintaa helpottavan päätöksen on viimei-
simpänä tehnyt Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen. Metsäsairila 
pystyykin jatkossa suunnittelemaan jätehuoltoa asukkaille kokonaisuutena. 
Päätös tosin tulee voimaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.2.2025. 

Jätelain mukaiset erilliskeräys- ja kuljetusmääräykset tulevat voimaan mo-
nimutkaisesti erilaisten siirtymäaikojen mukaan. Alkuvaihe tulee olemaan 
haasteellinen. Kuntien jätelaitokset tekevät yhteistyötä kuljetushankintojen 
kehittämiseksi. Tavoitteena on se, että eri kokoiset, etenkin alueiden paikalli-
set yritykset saisivat jatkossakin kuljetusurakoita. 

Muutosten onnistunut läpivienti edellyttää kaikilta jätealan toimijoilta hyvää 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. 

KAISA HALME | VIESTINTÄ  
SUOMEN KIERTOVOIMA RY KIVO, EDUSTAA JULKISTA 
JÄTEHUOLTOA JA KUNTIEN JÄTELAITOKSIA

Jätelaista potkua 
jätemäärän 
vähentämiseen 
ja kierrätyksen 
lisäämiseen

Poistotekstiilien keräys 
alkaa koko Suomessa 
vuoden 2023 alusta
Valtioneuvoston uuden jäteasetuksen mukaan 
käyttökelvottomien mutta puhtaiden ja kuivien eli niin 
kutsuttujen poistotekstiilien keräys on aloitettava koko 
maassa vuoden 2023 alusta alkaen. Poistotekstiilejä on 
kerätty jo Etelä-Suomessa kehitys- ja suunnitteluhankkeiden 
yhteydessä joitakin vuosia. 

Poistotekstiileillä tarkoitetaan rikkinäisiä, virttyneitä tai 
muuten käyttökelvottomia vaatteita ja kankaita, jotka ovat 
kuitenkin pestyjä ja kuivia. Poistotekstiilin keräykseen käy-
vät takit, housut, hameet ja paidat sekä lakanat, pyyhkeet ja 
pöytäliinat. 

Sen sijaan sekajätteeseen kuuluvat jatkossakin matot, 
peitot, tyynyt, pehmusteet, pehmolelut, sukat, alusvaatteet 
ja käyttökelvottomat laukut, vyöt ja kengät. Poistotekstiilien 
keräykseen eivät sovellu myöskään tekstiilit, jotka ovat 
kosteita, homeisia, likaisia tai joissa on tuholaisia tai jotka 
haisevat voimakkaasti. 

Hyväkuntoiset ja käyttökelpoiset vaatteet sekä kodinteks-
tiilit kannattaa edelleen laittaa myyntiin kirpputoreille. 
Vaihtoehtoisesti ne voi lahjoittaa uudelleenkäyttöön tai 
viedä hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatteidenkeräykseen. 
Niitä voi myös korjata ja tuunata uuteen käyttöön sopiviksi.

Poistotekstiilien koejalostuslaitos 
valmistui viime marraskuussa Paimioon. 

Koelaitoksen tavoitteena on kehittää 
poistotekstiileille paras mahdollinen 
käsittely. Varsinainen koko Suomen 

poistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos 
rakennetaan Turkuun, ja sen toiminta 
alkanee vuoden 2025 aikana.

Poistotekstiilien jalostuslaitoksessa 
tekstiilit lajitellaan materiaalin mukaan. 
Kuidut avataan mekaanisesti, ja lop-
putuloksena saadaan kierrätyskuitua 

teollisuuden raaka-aineeksi.  Kierrätys-
kuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi 
lankaa, kuitukangasmateriaaleja, 
eristeitä, akustiikkalevyjä, suodatin-
kankaita ja komposiitteja.
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KIITOS KUN LAJITTELET!

VIE KIINTEISTÖN 
KERÄYSASTIAAN TAI EKOPISTEELLE

LASIPAKKAUKSET
• Lasipurkit

• Pantittomat lasipullot

Vain tyhjiä ja puhtaita lasipakkauksia.  
Poista korkit ja kannet. Etikettejä ja 
kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa.  
Keräys Rinki-ekopisteellä

  Hyötykäyttö: Uusia lasipurkkeja ja -pulloja 
sekä rakentamiseen vaahtolasia.

 

LASI JA KERAMIIKKA
• Lasiastiat ja uunivuoat

• Posliini ja keramiikka

• Kristalli ja opaalilasi

• Ikkunat ja peilit

  Hyötykäyttö: Maanrakennusaineeksi. 
 

TEKSTIILIT
• Vaatteet

• Kengät

• Kodintekstiilit

Vain ehjät ja puhtaat tekstiilit pussiin suljettuina. 
Laita käyttökelvottomat tekstiilit sekajätteeseen.

  Hyötykäyttö: Uudelleenkäyttöön ja pieni osa 
materiaalikäyttöön esim. rätteinä teollisuudessa.

 

PAPERI
• Sanoma- ja aikakauslehdet

• Mainokset

• Kirjekuoret

• Kopio- ja tulostepaperit

• Postikortit

• Tuoteluettelot ja kirjat

Vie paperi keräykseen irrallaan. 
Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. 
Poista kirjoista kovat tai muovitetut kannet.

  Hyötykäyttö: Sanomalehtipaperia sekä 
WC- ja käsipyyhepaperia.

KARTONKI
• Maito- ja mehutölkit

• Keksipaketit, jauhopussit, 
pizzalaatikot

• Juomapakkausten kääreet

• Pahvilaatikot

Huuhtele likaiset pakkaukset. 
Litistä ja pakkaa tiiviisti.

  Hyötykäyttö: Kirjekuoria, kartonkipakkauksia, 
aaltopahvia ja erilaisia kartonkihylsyjä.

 

METALLI
• Metallipurkit, -korkit ja -kannet

• Alumiinifoliot

• Tuikkujen ja ulkotulien kuoret

• Tyhjät ja kuivat maalipurkit

• Metalliesineet 

Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia. 
Vie isot metalliromut lajittelu- ja 
kierrätyskeskukselle tai pienjäteasemille.

  Hyötykäyttö: Uusia metallipakkauksia, 
polkupyöränrunkoja, lapioita ja autonosia.

MUOVIPAKKAUKSET
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset kuten jogurttipurkit, 
leikkele- ja juustopakkaukset

• Pesuaine- ja shampoopakkaukset

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit

• Muovipussit, -kassit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset.  
Korkit, kannet ja pumppuosat irrallaan pakkauksista. 
Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

  Hyötykäyttö: Kukkaruukkuja, tiski- ja  
WC-harjoja, muovipusseja ja jätesäkkejä.

VIE KOMPOSTORIIN TAI BIO- 
JÄTTEEN KERÄYSASTIAAN

VIE KIINTEISTÖN JÄTEASTIAAN

BIOJÄTE
• Hedelmien ja vihannesten kuoret

• Ruuantähteet

• Kahvin porot, teepussit

• Jäähtyneet ja jähmettyneet rasvat

• Kasvit

Valuta nesteet. Pakkaa biojäte paperiseen pussiin 
ennen keräysastiaan laittamista.

  Hyötykäyttö: Biokaasua liikennepolttoaineeksi. 
Ravinteikas jäännös maatalouteen lannoitteeksi. 

SEKAJÄTE ENERGIAKSI
• Muovit ja styroksi

• Likaiset kartongit, paperit ja muovipakkaukset

• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit

• Hygieniatuotteet

• Käyttökelvottomat vaatteet, 
jalkineet ja kodin tekstiilit

• Pölypussit ja siivousjätteet

• Tupakantumpit ja tuhka

• Purukumi

• Lemmikkieläinten kuivikkeet

• Pienet puuperäiset jätteet

Sekajätteet ovat jätteitä, joita ei voi 
kierrättää materiaalina.

  Hyötykäyttö: Sekajäte hyödynnetään 
energiaksi ekovoimalaitoksessa. 

VAARALLINEN JÄTE

Metsäsairilan  järjestämiin 
vastaanottopisteisiin 
kotitalouksista veloituksetta.

• Kovettumattomat maali-, liima- ja  
lakkajätteet, myös näiden aerosolipullot

• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet  
(esim. trasseli) ja öljynsuodattimet

• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni

• Ajoneuvojen ja työkoneiden akut

• Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet  
sekä niiden pakkaukset

• Puunsuoja- ja kyllästysaineet

• Myrkyt ja desinfiointiaineet

• Uudenvuoden tina

SÄHKÖLAITTEET
Myyntipisteisiin uuden laitteen oston 
yhteydessä, jäteasemalle tai muihin tuottaja- 
yhteisöjen hyväksymiin vastaanottopaikkoihin 
kotitalouksista veloituksetta.

• Kaikki verkkovirralla, akulla tai 
paristolla toimivat laitteet

• Jääkaapit, pakastimet

• TV:t, tietokoneet

• Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot

• Loisteputket, energiansäästölamput, 
LED-lamput

PARISTOT JA PIENAKUT
Myyntipisteisiin kotitalouksista veloituksetta. 

• Teippaa käytöstä poistettujen paristojen ja 
akkujen navat

• Pussita vuotaneet paristot

LÄÄKEJÄTE
Apteekkeihin kotitalouksista veloituksetta.
• Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina 

läpinäkyvässä pussissa

• Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat 
omissa pakkauksissaan

• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja 
suihkeet omissa pakkauksissaan

• Elohopeakuumemittarit pakattuina

• Neulat ja piikit pakattuina

LAJITTELE OIKEIN 
JA VIE KERÄYKSEEN

Lisätietoa lajittelusta osoitteesta 
metsasairila.fi/lajittelu

Löydä lähin ekopiste osoitteesta 
kierratys.info
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Aerosolipullo   vaarallisten 
jätteiden keräykseen, jos hölskyy tai 
pihisee suutinta painettaessa. Tyhjät 
metallinkeräykseen.

Grilli   lajittelu- ja kierrätyskeskukseen 
tai pienjäteasemalle

Hylly, kirjahylly ja muut huonekalut  
 lajittelu- ja kierrätyskeskukseen tai 

pienjäteasemalle

Ilmapatja   sekajätteeseen, 
sähköpumppu sähkölaitteiden 
keräykseen

Ikkunalasi, peililasi, lasiastiat    lasi- ja 
keramiikkajätteeseen

Jättiukonputki, jättibalsami ja 
kurtturuusu   muovipussiin pakattuina 
lajittelu- ja kierrätyskeskukseen 

Jääkaappi, myös kaasulla toimiva   
 sähkölaitteiden keräykseen, esim. 

lajittelu- ja kierrätyskeskukselle tai 
pienjäteasemalle

Kaasupatruuna   tyhjänäkin vaarallisten 
jätteiden keräykseen

Kaasupullo   palauta myyjälle

Kiuaskivet   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Lamput   hehkulamput ja 
halogeenilamput sekajätteeseen, LED- ja 
loistelamput sähkölaitteiden keräykseen

Lastenrattaat ja -vaunut   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukselle tai pienjäteasemalle

Lumikola   lajittelu- ja kierrätys- 
keskukseen tai pienjäteasemalle

Lämminvesivaraaja   sähkölaitteiden 
keräykseen esim. lajittelu- ja kierrätys- 
keskukselle tai pienjäteasemalle

Matot   pätkittynä 1 metrin palasiin 
sekajätteeseen, kokonaisina lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Muste- ja värikasetti   aivan tyhjä 
sekajätteeseen, väriä sisältävä vaarallisten 
jätteiden keräykseen

Nurmikkopalat   puutarhakompostiin 
tai lajittelu- ja kierrätyskeskukselle 

Ovi   lajittelu- ja kierrätyskeskukseen tai 
pienjäteasemalle

Paristot   niiden myyntipisteisiin

Patja, joustinpatja   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Pyykinkuivausteline   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Ruohonleikkuri   öljyt ja 
polttoaine poistettuna lajittelu- ja 
kierrätyskeskukselle tai pienjäteasemalle

Suksiboksi   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Sukset, sauvat ja kävelysauvat    
pätkittynä 1 metrin palasiin 
sekajätteeseen, kokonaisina lajittelu- ja 
kierrätyskeskukseen tai pienjäteasemalle

Sähköjohdot, kaapelit ja jatkojohdot    
sähkölaitteiden keräykseen, esim. lajittelu- 
ja kierrätyskeskuseen tai pienjäteasemalle

Trampoliini   metalliosat 
metallinkeräykseen, pehmuste 
paloiteltuna sekajätteeseen

Tietoturvapaperi   lajittelu- ja 
kierrätyskeskukselle tai pienjäteasemalle

Vene   lajittelu- ja kierrätyskeskukselle 
tai pienjäteasemalle

Vieraslajikotilot ja -etanat   kiehuvaan 
veteen ja sitten sekajätteeseen

Kierrätys on 
kestävyyslaji, 
johon saat tukea 
Metsäsairilalta
Kun haet tietoa Metsä- 
sairilan verkkosivuilta, 
osallistut koulussa, 
oppilaitoksessa tai 
vapaa-ajalla Metsä- 
sairilan jäteneuvojan 
lajitteluinfoon tai ky-
syt neuvoja Metsäsai-
rilan asiantuntijoilta, olet 
saanut kierrätysvalmennus-
ta. Kierrätysvalmennus on kuntien jätelaitosten 
neuvonta- ja kasvatustyötä jätteiden vähentä-
miseksi ja niiden hyödyntämiseksi.

Kierrätysvalmennusta on tarjolla monessa 
muodossa kaikille jätteitä tuottaville suomalai-
sille. Useimmat jätelaitokset julkaisevat asuk-
kaille jaettavia tiedotteita, lehtiä, seinäkalente-
reita, esitteitä tai muita painotuotteita. Etenkin 
peruskoululaisille on järjestetty kierrätysaihei-
sia kisoja ja tutustumiskierroksia.

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä neu-
vontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen 
kuuluvan jätehuollon osalta. Neuvonta kes-
kittyy ohjaamaan asukkaita jätteen määrän 
ja haitallisuuden vähentämiseen. Asukkaiden 
tulee lisäksi saada kunnan jätelaitokselta tietoa 
siitä, miten eri jätteet lajitellaan ja miten ne 
tulee toimittaa jätteen vastaanottoon. 

Treenataan yhdessä kierrätyslihaksia, jotta 
meillä kaikilla riittää viisautta ja tahtoa toimia 
arjessa fiksusti ja ympäristöä säästäen! 

Tutustu Metsäsairilan 
tarjoamaan neuvontaan 
osoitteessa: 
metsasairila.fi/neuvonta 

USEIN 
KYSYTTYÄ 
Oheiseen listaan on koottu eniten kysymyksiä herättäneitä 
jätteitä ja niiden oikeita lajittelutapoja. Jos kaipaamaasi 
vastausta ei ole tällä listalla, voit löytää sen Lajittelun ABC:stä 
osoitteesta metsasairila.fi/lajittelun-abc. Voit ottaa 
yhteyttä myös asiakaspalveluumme numeroon 044 722 2300.

?? KIEPISSÄ 
KIERRÄTYS 
ONNISTUU!
Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen Kiep-
pi-halli ottaa vastaan kotitalouksien pienkuormat, niin 
kierrätyskelpoiset kuin käytöstä poistetutkin kodin 
tavarat. 

Kieppi yhdistää kaksi tuttua toimijaa kirjaimellisesti 
saman katon alle, Uutta elämää Groupin ja Metsäsairilan. 
Samalla kuormalla voi tuoda esimerkiksi remonttijätteet, 
vanhat huonekalut ja elektroniikkaromut. Kieppi-hallin 
alkuosassa Uutta elämää Groupin työntekijät ottavat 
vastaan käyttökelpoiset huonekalut ja tavarat sekä sähkö-
laitteet. Metsäsairilan työntekijät puolestaan neuvovat 
minne mikäkin jäte kuuluu ja auttavat tarvittaessa kuor-
man purussa. Maksulliset jätteet kuitataan korttimaksulla 
Kieppi-hallin kassalle.

”Kieppiin voi tuoda kaikki, mitä ei omaan jätekatokseesi 
tai lähimpään ekopisteesen voi jättää, kertoo Kimmo 
Metsätalo,” Metsäsairilan kiertotaloustyöntekijä.

Kieppi-halli on avoinna maanantaista perjantaihin kello 
7–18.

”Toukokuun ajan Kieppi on avoinna myös lauantaisin, 
innokkaat kevätsiivoilijat voivat tuoda silloin kuormia 
aamuyhdeksästä yhteen saakka iltapäivällä.”

Nopeuta kevätsiivousta pakkaamalla kuorma oikein!

Suunnittele ja pakkaa kuorma hyvin jo kotona, niin helpotat Kiepissä 
asiointia entisestään. Uusiokäyttöön kelpaavat tavarat ja jätemateriaalit 
kannattaa kerätä omiksi kokonaisuuksiksi. Peräkärry tai auton takakontti on 
hyvä lastata ajatuksella: uusiokäytettävä tavara kuorman päälle tai reunaan. 

” Erilaiset tuotteet kuten kirjat, astiat, koriste-esineet ja vaatteet kannattaa 
pakata eri pakkauksiin siten, että ne säilyvät ehjinä kuljetuksessa, Uutta 
elämää Groupin toimialajohtaja Pauliina Kuukka vinkkaa.”

Jotta asiointi olisi sujuvaa ja turvallista, Metsäsairilan kiertotaloustyöntekijä 
Kimmo Metsätalo toivookin, että asiakkaat ajaisivat reilusti sisälle Kieppiin ja 
hallin oikeaan reunaan, mistä henkilökunta ohjeistaa eteenpäin.

Käyttökelpoinen tavara saa uuden elämän

Uudelleenkäyttökelpoisen huonekalun tulee olla puhdas, kuiva ja ehjä 
”myös istuin- ja selkänojatyynyjen takaa, sekä mekaniikaltaan toimiva. Uu-
delleenkäyttöön vaikuttaa myös kysyntä. Varastoon on turha ottaa sellaisia 
huonekaluja, joille ei ole kiinnostusta. Huonekaluissa tulee myös olla kaikki 
osat tallella. Rikkinäiset, tahralliset, haisevat, homeiset ja kovasti kuluneet 
huonekalut puolestaan eivät ole Uutta elämää Groupin käyttöön sopivia.” 

”Ihan kaikkea emme pysty ottamaan vastaan, sillä resurssimme ovat rajalli-
set,” Kuukka kertoo.

Käyttökelpoiset huonekalut ja tavarat toimitetaan eteenpäin Raviradan-
tien toimipisteelle huollettavaksi ja myytäväksi Uutta elämää -myymälään. 
Uutta elämää Groupin myymälään sopimattomat huonekalut asiakas voi 
halutessaan jättää Kieppiin jätteeksi, josta ne kierrätetään materiaalina tai 
energiana.

Lue lisää Kiepistä 
kierratyskieppi.fi

TOIMI NÄIN KIEPISSÄ:

• Lajittele kotona käyttökelpoiset 
tavarat erikseen ja jätteet 
omiin jakeisiin. 

• Aja Kieppi-halliin ja kysy 
ohjeistusta henkilökunnalta.

• Pura kuormasta ensin sähkölaitteet 
ja Uutta elämää Groupin hyväksymät 
käyttökelpoiset tavarat.

• Maksa jätteet kassalla 
pankki- tai luottokortilla.

• Pura jätteet kuormasta 
omiin keräysvälineisiin.

• Aja ulos hallin toisesta päästä.
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ASUMISESSA 
SYNTYVÄ BIOJÄTE ON 
LAJITELTAVA ERIKSEEN

Biojätteen lajittelusta saatavien hyötyjen maksimoinnin ja biojätteen 
lajittelemattomuuden haittojen minimoinnin vuoksi asumisessa syntyvän 
biojätteen lajittelu on entistä tärkeämpää. Mikkelin jätehuoltomääräyksissä 
kiinteistökohtainen biojätteen lajitteluvelvoite on ollut voimassa jo vuosia. 
Biojätteet tulee lajitella kaikilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan asunnoilla. 

Erilliskerätty biojäte käsitellään BioSairila Oy:n biojalostamossa Metsäsai-
rila Oy:n lajittelu- ja kierrätyskeskuksella. Biojalostuksen lopputuotteena 
syntyy liikennepolttoaineeksi jalostettua biometaania sekä lannoite- ja 
maanparannustuotteita. Sekajätteen sekaan sijoitettu biojäte vaikeuttaa 
sen energiahyötykäyttöä.

Biojätehuollon järjestämiseen on useampia vaihtoehtoja. Oma biojäteastia 
on varmasti helpoin ja se voi olla lähikiinteistöjen kanssa yhteinen. Hyvä 
vaihtoehto on myös alueellinen biojätekeräys, jolloin liitytään ekopisteellä 
olevan biojäteastian käyttäjäksi. Alueellisia biojätteen keräyspisteitä on 
tällä hetkellä 12 ja verkosto laajenee lähivuosina. 

Jätelain uudistuksen myötä kunta järjestää jatkossa biojätteen erilliskeräyk-
sen. Mikkelissä biojätteen erilliskeräys kiinteistöiltä siirtyy kunnan vastuulle 
1.1.2024. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla 

kompostoinnilla, josta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle jätelain mukaisesti. Myös kompostoinnin lopettamisesta on 
ilmoitettava.

Kompostointi on sallittua lämpöeristetyssä kompostorissa.  Lähikiinteis-
töjen kanssa yhteinen kimppakompostori on myös mahdollinen. Kimppa-
kompostorille on tuolloin nimettävä vastuuhenkilö. Kompostoinnissa on 
kuitenkin huomioitava, että biojätteiden käsittelyyn käytettävä jätehuol-
tomääräysten mukainen kompostori on sijoitettava ja ylläpidettävä niin, 
ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle eikä 
naapureille. Kompostointi ei saa aiheuttaa roskaantumista. Jätehuoltomää-
räysten mukaista kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa 
tai vesialuetta ja se on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle naapu-
rikiinteistön rajasta, ellei sen sijoittamiseen lähemmäksi rajaa ole naapurin 
erillistä suostumusta. 

Mikkelissä sekalaisen yhdyskuntajäteastian pisin mahdollinen tyhjen-
nysväli on kahdeksan viikkoa, ja biojätehuollon määräysten mukainen 
järjestäminen on edellytys tyhjennysvälin pidentämiselle. Tyhjennysvälin 
pidentämiseen vaikuttaa myös kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrä 
sekä jäteastian kapasiteetti.

MIKKELIN JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TIEDOT TAA

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia 
ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöillä. 
Jokaisella kiinteistön haltijalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kiin-
teistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä. 

Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpi-
tämään sähköiseen OmaSairila-palveluun osoitteessa oma.metsasairila.fi. 
Biojätteen käsittelytietojen ilmoittaminen ei vaadi kirjautumista palveluun. 
Mikäli sähköisten palvelujen käyttö ei ole mahdollista, biojätteen käsitte-
lyilmoituksen voi tehdä esimerkiksi viereisen sivun lomakkeella Mikkelin 
kaupungin jätehuoltoviranomaiselle. Lomake on saatavissa myös Mikkelin 
kaupungin asiointipisteistä sekä Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomai-
sen www-sivuilla (www.mikkeli.fi/kompostointi-ilmoitus).  Kompostointi-il-
moitus on voimassa viisi vuotta.

KOMPOSTOINTI-ILMOITUKSIEN VASTAANOTTAMINEN ON JO ALKANUT

Tee ilmoitus biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue   
Jätehuoltoviranomainen          KOMPOSTOINTI-ILMOITUS 

Mikkelin kaupunki | Jätehuoltoviranomainen | Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli | PL 33, 50101 Mikkeli | jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi 

 

 

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS / BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ  
Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta 
biojätteenkäsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 
§:ssä säädettyyn rekisteriin. Kompostointi-ilmoituksen vastaanottamisesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti kunnan 
jätehuoltoviranomaisen puolesta. 
 
Käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun 
biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.  
 
Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä ei saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon. 
 

1. Ilmoittajan (kiinteistön haltijan) tiedot 
Kiinteistön haltijan nimi 
 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka  
 
 

Sähköposti 

2. Yhteyshenkilön tiedot (jos ilmoittaja muu, kuin kiinteistön haltija) 

Nimi 
 
 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 
 
 

 
3. Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus  
 
 
Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 
 
☐ Vakituinen asuinrakennus 
     Vakituisten asukkaiden määrä: _____________ 
 
Rakennustyyppi 
☐ OK-talo   
☐ Rivitalo ☐ Pienkerrostalo Asuinhuoneistojen lukumäärä _________ 
☐ Muu, mikä ______________________________________________ 

☐ Vapaa-ajan kiinteistö   
☐ Ympärivuotinen käyttö          
☐ Kesäkäyttö 
☐ Muu __________________________________ 
 

                   Käyttöaste______________________ pv/vuosi 

 
4. Kiinteistöllä syntyvän hyötyjätteen ja sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely 

Jätelaji Miten jätelaji käsitellään Minne jätelaji toimitetaan 
Kartonki / pahvi   
Paperi    
Lasi   
Metalli   
Pakkausmuovi   
Muut, mitkä   
 
Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tilavuus  
☐ 140 L   ☐ 240 L   ☐ 600 - 660 L  ☐ Muu ________________  
☐ Jätekimppa; nimi ja osoite_________________________________________________________________________________ 
 
Tyhjennysvälit   ☐ Kesä____________ viikkoa   ☐ Talvi ____________ viikkoa   ☐ Vain kesätyhjennykset ______________ viikkoa   
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                         KÄÄNNÄ 



Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue   
Jätehuoltoviranomainen          KOMPOSTOINTI-ILMOITUS 

Mikkelin kaupunki | Jätehuoltoviranomainen | Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli | PL 33, 50101 Mikkeli | jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi 

 

 

5. Tiedot kiinteistöllä syntyvien biojätteiden käsittelytavasta, mukaan lukien puutarhajäte 
 
☐ Kiinteistöllä ei lajitella biojätettä 
 
☐ Kiinteistökohtainen kompostori (Täytä tiedot kohtaan 6. Kompostorin tiedot) 
 
☐ Kiinteistökohtainen biojäteastia Tilavuus_______________ Jätekuljetusyritys__________________________________________ 
 
☐ Alueellinen biojätteenkeräys, os. ______________________________________________________________________________     

   Asiakkuus: ☐ koko vuosi                      ☐ kesäkausi (1.4.-30.9.)                 ☐ talvikausi (1.10.-31.3.) 
 

☐ Biokimppa  
  ☐ Yhteinen kompostori (Täytä tiedot kohtaan 6. Kompostorin tiedot) 
 
  ☐ Yhteinen biojäteastia Tilavuus ______________________ Jätekuljetusyritys _________________________________________ 
 
      Yhteinen biojäteastia kiinteistön os. _________________________________________________________________ kanssa.                                                              
 

☐ Bokashi, valmistaja ja malli: ___________________________________________________________________________________ 
 
    Bokashin lopputuotteen käsittely, lisäselvitys mitä bokashin lopputuotteelle tehdään kiinteistöllä:  
 
    __________________________________________________________________________________________________________ 
  
Puutarhajätteen käsittely  
 
☐ Puutarhakompostori ☐ Avokomposti ☐ Muu ___________________________________________________________________ 

6. Kompostorin tiedot (Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.) 
  
Kompostorin ikä:                                       ☐ alle viisitoista vuotta vanha                            ☐ yli viisitoista vuotta vanha        
      
Kompostorin etäisyys lähimmästä rajanaapurista ________________metriä   Naapurin suostumus (jos alle 4 m) ☐ Kyllä ☐ Ei 
 
Biojätteen käsittelystä vastaava henkilö: _________________________________________________________________________ 
 
Kompostorin sijaintiosoite, jos muu kuin ilmoittajan osoite (biokimppa): 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
     
Kompostorin valmistaja ja malli: ________________________________________________________________________________ 
 
Kompostorin tilavuus: ___________________                    Käyttökuukausien määrä vuodessa: ____________________________ 
 
Kompostori on: ☐ haittaeläinsuojattu (pohja, kansi, seinät)      ☐ lämpöeristetty                      ☐ tiivis            
 
                            ☐ tehdasvalmisteinen kompostori                     ☐ maapallokompostori           ☐ omavalmisteinen kompostori            
          
                            ☐ joku muu, lisäselvitys: _________________________________________________________________________ 
 
 

7. Allekirjoitukset * 
☐ Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja hallintaoikeudessa tapahtuvista 
muutoksista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä 

 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely 
kiinteistöllä -hakemuksen palautus 
Mikkelin kaupunki / Jätehuoltoviranomainen 
PL 33, 50101 Mikkeli 

Olen kiinnostunut seuraavista biojätteen sijoittamisvaihtoehdoista: 
☐ Kiinteistökohtainen biojäteastia     ☐ Biokimppa, yhteinen biojäteastia                                                                      
☐ Alueellinen biojätteenkeräys 

Tänään teemme työtä, jotta 
huomennakin voimme nauttia 
puhtaasta Saimaasta

”Kautta aikain on vesiteitä kuljettu ja 
aina välillä rantauduttu yöpymään, 
evästelemään, paistattelemaan päivää ja 
kalastelemaan. On tärkeää, että tänään ja 
tulevaisuudessa on tähän tarkoitukseen 
varattuja, jokamiehenoikeudella 
käytettäviä rantoja” toteaa Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n Järvi-Suomen toiminta-
alueen aluepäällikkö Eeva Taimisto. 

PSS ry ei omista Saimaalla olevia retkisatamia tai 
niiden rakenteita, mutta vastaa kuntien, kaupun-
kien, virkistysalueyhdistyksen ja -säätiön omista-
mien kohteiden huollosta. Retkisatamat sijaitsevat 
pääsääntöisesti saarissa ja niitä huolletaan eteläi-
sellä Saimaalla huoltoalus M/S Roope-Saimaalla. 
Huoltotyöhön kuuluu muun muassa puuhuoltoa, 
yleisvalvontaa, jätepisteistä ja kuivakäymälöistä 
vastaamista sekä rakenteiden korjaamista ja uudis-
rakentamista. Vuoksen vesistöalueella yhdistyksen 
huollossa on reilut 100 retkisatamaa. 
”Meille on tärkeää, että näitä kohteita huolletaan 
ja hoidetaan jätelain mukaisesti myös niiden 
jätehuolto. Lajittelumahdollisuuksia retkisatamissa 
on olosuhteista johtuen rajallisesti, mutta lasit ja 
metallit saamme kerättyä sekajätteestä erillään.” 
kertoo Taimisto.

M/S Roope-Saimaa on tuttu näky 
Saimaan retkisatamissa
Viime vuonna Saimaalle saatiin uusi huoltoalus 
M/S Roope-Saimaa, jota oli pitkään odotettu. 
Alushankinta on pienelle, voittoa tavoittelematto-
malle yhdistykselle valtava ponnistus, mutta nyt 
huoltomiehistölle on asianmukainen työväline 

pariksi vuosikymmeneksi eteenpäin.
Uuden aluksen suunnittelun yhteydessä oli tar-
peen tarkastella toimintaa laajemminkin. Puuma-
laan perustettiin uudelle alukselle uusi kotisatama, 
Savonlinnan kotisatama säilyi toisena tukikohtana. 
”Puumala on osoittautunut monin tavoin hyväksi 
kotisatamapaikaksi. Alus lähtee maanantaisin 
huoltokierrokselle Luonterille, Etelä-Saimaalle tai 
Puumalan lähialueille, ollen matkassa aina viikon 
kerrallaan. Huoltokausi kestää toukokuusta syys-
kuun loppuun. Toimintamme on todella konkreet-
tista vesistöretkeilyn ja -matkailun mahdollistamis-
ta”, kertoo Eeva Taimisto. 

Pidä Saaristo Siistinä ry – 
vesilläliikkujien ympäristöjärjestö
Kaiken toiminnan tavoitteena on löytää ratkaisuja 
ja toimintamalleja siihen, että vesillä - niin merillä 
kuin järvillä - voidaan liikkua ja virkistäytyä mah-
dollisimman ympäristöystävällisesti.  
”Teemme työtä ratkaisukeskeisesti. Esimerkkinä 
voisin mainita Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelman, 
jonka tarkoituksena on siivota rantoja ja kerätä 
tietoja rantojen roskaisuudesta. Samalla heräte-
tään kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen. 
Lisäksi meillä on Roope-Satama -ohjelma, jonka ta-
voitteena on kehittää kaiken kokoisia venesatamia 
erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat 
huomioiden. Haluan mainita myös veneiden käy-
mäläjätteiden vastaanottolaitteistot ja -verkoston, 
joita olemme ensimmäisinä olleet tuomassa ja 
kehittämässä Suomeen. On ihan valtavan hienoa 
olla mukana tekemässä näin konkreettista työtä 
järviluonnon hyväksi”, luonnehtii Eeva Taimisto.

Lisätietoja:
www.pidasaaristosiistina.fi
www.siistibiitsi.fi

Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien 
veneilijöiden ja vesilläliikkujien 
valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys 
on toiminut puhtaamman meri- ja järviluonnon 
puolesta jo vuodesta 1969. PSS ry:n toiminta-
alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, 
Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti.

RETKEILIJÄN ETIKETTI

• Laiturissa tulee tehdä tilaa uusille 
tulijoille mahdollisuuksien mukaan.

• Laituripaikkoja ei voi, eikä 
saa varata ennakkoon.

• Retkisatamassa voi viipyä 
väliaikaisesti, max. 2 yötä.

• Laiturirauha klo 22.00–07.00. 
Vältä äänekästä toimintaa 
luonnon keskellä.

• Retkisataman polttopuut on 
tarkoitettu paikalla käytettäväksi, 
kohteen virallisissa tulipaikoissa. 
Puita ei saa ottaa mukaan, eikä 
puuta saa myöskään ottaa metsästä. 
Käytä polttopuita säästeliäästi. 
Retkisataman puilla ei saa 
lämmittää oman veneen saunaa. 

• Grillikatoksissa tulee tehdä 
tilaa muille tulijoille.

• Kompostikäymälässä kävijän 
tulee lisätä seosainetta 
aina käynnin jälkeen.

• Jätteet tulee lajitella jäteastioihin. 
Vaaralliset jätteet tulee aina viedä 
järjestettyyn jätehuoltoon maissa.

• Retkisatama on edellisen kävijän 
jättämässä kunnossa, joten 
siivoathan aina omat jälkesi.



ANTTOLA

Hauhala Hauhalantie 4 x x

taajama Harmolantie 2 x x x x

Kääriälä Kääriäläntie 1 x x x x x

taajama Mikkelintie 17 x x x x x

taajama, Sale Mikkelintie 47 x x x x x

Sydänmaantie Sipiläntie 1 x x x x x

HAUKIVUORI

Kirkontie Kirkontie 18 x x x x

taajama, 
Pienjäteasema

Paloasemantie 8 x x x x x x x

MIKKELI

Otava Akuntie 1 x x x x x x x

Graani Graanintie x x x x x x x x

Silvasti Haahkalantie 22 x x x x

Kirjala
Hevosmiehenkatu/ 
Jääkärinkatu

x x x x x

Hietanen Hietasentie 2 x x x x

Hiirola
Hiirolantie, 
rautatieasema

x x x x

Tusku Insinöörinkatu 12 x x x x

Kattilansilta Kalliolanrinne 2 x x x x x

Karikko Karikontie 1 x x x x x x x

Launiala Kehrääjänkatu 2 x x x x

Vanhala Kovalantie 112 x x x x x x

Kalvitsa Lastaajantie 5 x x x x

Kalevankangas Metsolankatu 32 x x x x

Orijärvi Orijärven rantatie 5 x x x x x

Otava Otavantie 1 x x x x x

Harjunmaa Pajulantie 8A x x x x

Parkkila Parkkilantie 113 x x x x

Sairila Parkkilantie 2B x x x x

Lähemäki Peltokatu x x x x

Lehmuskylä Pihlajatie 3 x x x x x x

Siekkilä Pohjolankatu x x x x

Rokkala Porrassalmenkatu 67-69 x x x x x x

Rahula Rahulantie 26A x x x x

Rantakylä Rantakyläntie 4 x x x x

Riutta Raudunkatu x x x x

Pursiala Saimaankatu 2 x x x x x

Urpola Selännekatu 30 x x x x

Pitkäjärvi Somerkuja x x x x

Peitsari Suntionkuja 1 x x x x

Tupala Tupalantie x x x x

Rantakylä Vanhamäentie 1 x x x x x x x

Korpikoski Vanhamäentie 96 x x x x

Visulahti Visulahdentie 6 x x x x x x x

RISTIINA
taajama, 
S-Market

Brahentie 14 x x x x x x

Närhiläntien 
risteys

Hietasentie 600 x x x

Pellos Karsikkoniementie 2 x x x x

Mäntyharjuntie Mäntyharjuntie 2 x x x x

Juurisalmi Parkkilantie 495 x x x

taajama Pietarintie x x x x

Kuomiokoski Pirtintie 1 x x x x

taajama Ponnantie 2 x x x x

Himalanpohja Surnointien risteys x x

Juuritaipale Suurlahdentie 360 x x x x

Parkkilantie Veikanportintie 1 x x

Vitsiälä Vitsiäläntie 8 x x x x

taajama, 
Pienjäteasema

Yrittäjäntie 1 x x x x x

SUOMENNIEMI
taajama, 
Pienjäteasema

Jätetie 4 x x x x

Halisenkylä Karkauksentie 224 x x

Kiesilä Kiesilänkuja 13 x x x

taajama, Sale Kirkonkyläntie 1 x x x x x

Partakoskentie / 
Himalanpohjan-
tien risteys

Partakoskentie 705 x x x x

Rantti Rantintie 2 x x x x
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EKOPISTEET
METSÄSAIRILA

Painotuotteet
1234 5678
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MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619
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