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1. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 

 
Nykyaikaisen jätehuollon  tavoitteena on 

ehkäistä jätteen syntyä ja lisätä hyöty- 

käyttöä.  Jätekuoppien,  rengaskokkojen sekä 

muun asiattoman jätteenkäsittelyn  aika on 

ohi. Tämän oppaan tehtävänä on auttaa 

lukijaa järjestämään jätehuoltonsa 

nykyvaatimusten mukaisesti. 

 
Jätteiden syntymistä voi vähentää kuluttamalla harkiten. Kestävä, korjattava ja 

ympäristöystävällinen tuote on kertakäyttöistä parempi ratkaisu. 

 
Jokainen suomalainen  tuottaa jätettä keskimäärin noin 300 kg vuodessa. Jätteen 

hyötykäyttö  on mahdollista vain, jos jätteet lajitellaan. Jätelain nojalla laaditut 

kunnan jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaisen kuntalaisen lajittelemaan 

jätteensä. Lajitteluohjeet  löytyvät tämän oppaan 2. luvusta. 

 
Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus toimii koko Hankasalmen 

kunnan alueella. Haja-asutusalueilla vaihtoehtona  on kunnan järjestämä 

kuivajätteiden aluekeräys. Oppaan luku 3 kertoo tarkemmin jätehuollon 

järjestämisen vaihtoehdoista. Luvusta 4 löytyvät tiedot jätehuollon maksuista. 

 
Nettisivujen karttapalveluun on merkitty mm. ekopisteiden ja aluekeräyspisteiden 

paikat. 
 

 
2. JÄTTEIDEN LAJITTELU 

 
Kaikkien kuntalaisten tulee lajitella jätteensä seuraaviin jakeisiin: 

 
– biojäte 

– kuivajäte 

– keräyspaperi 

– kartonki 
– keräyslasi 

– keräysmetalli 

– sähkö- ja elektroniikkaromu 

– vaarallinen jäte 

– käyttökelpoiset tekstiilit ja tavarat 
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Havaitessaan jäteastian sisältävän lajittelematonta  sekajätettä jäteauton kuljettaja 

jättää astian tyhjentämättä. Jos jätteitä ei tämänkään jälkeen lajitella, jäteyrittäjä 

tyhjentää astian ja lajittelee sisällön. Kulut veloitetaan jätteen tuottajalta. 
 

 
2.1. BIOJÄTE 

 

 
Biojätteeksi kutsutaan kaikkea eloperäistä  jätettä. Kotitalousjätteestä kolmasosa 

on biojätettä. 

 
Biojätettä ovat: 

 
– tuoreet ja pilaantuneet,  myös homehtuneet  ruuantähteet 

– marjojen, hedelmien, vihannesten, juuresten sekä kananmunien kuoret ja 

jäänteet 

– liha- ja kalajätteet, perkeet ja luut 

– kahvinporot suodatinpusseineen, teepussit 

– talouspaperit ja lautasliinat 

– puutarhajätteet, eli kukkamullat, kuihtuneet kukat, naatit ja kukka- 

varret, oksa- ja ruohosilppu sekä lehdet 

– lemmikkieläinten jätökset, kompostoituva kissanhiekka 

– astian suojana oleva sanomalehti tai paperipussi 

 
Biojätteeseen ei saa laittaa: 

– muoveja 

– metallia 

– lasia 

– kuivajätettä  (esim. vaippoja) 
– vaarallisia jätteitä 
– tuhkaa tai kalkkia 

– nahkaa tai kumia 

– tupakantumppeja 

– siivoustomua ja pölypusseja 
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Biojäte on helpointa kerätä sisällä pieneen astiaan tai sankoon, jossa on pape- 
ripussi tai sanomalehti pussiksi taiteltuna.  Pussin pohjalle voi laittaa silputtua 
munakennoa, sanomalehteä tai kompostikuiviketta imemään kosteutta. 

 
Lajitellut biojätteet viedään kompostoriin tai biojätteen erilliskeräykseen. 

 

 
2.1.1 KOMPOSTOINTI 

 
Kompostoimalla biojätteensä säästää jätehuollon kustannuksissa  ja saa ravin- 

teikasta multaa pihan tai kasvimaan parantamiseen. 

 
Biojätteen kompostointiin tarvitaan kestävä, kannellinen ja pohjallinen 

säiliö, joka mahdollistaa ilman kierron, mutta ei houkuttele haittaeläimiä, kuten 

hiiriä, rottia ja kärpäsiä. Lisäksi tarvitaan  kannellinen  kuivikeastia,  kuiviketta  ja 

talikko tai muu sekoitin kompostin kääntelyyn. Puutarhajätettä voi kompostoida 

kehikossa, aumassa tai säiliössä. 

 
Kompostorin on toimittava myös talvella. Eristämättömät ja jopa eristetytkin 

kompostit saattavat jäätyä. Niissä tuleekin  olla riittävästi  tilaa, jonne jäte pei- 

tellään runsaan kuivikekerroksen  alle lämpimiä säitä odottelemaan.  Talviajaksi voi 

liittyä biojätteen  erilliskeräykseen, jos asuu reitin varrella. 

 
Komposti tarvitsee ilmaa. Kompostin  pohjalle laitetaan kuivaa ja karkeaa ainesta, 

esim. risuja. Päälle ladotaan kerroksittain  tuoretta biojätettä ja kuiviketta, esim. 

haketta, kuoriketta, olkea, turvetta, kariketta, kutterinlastua, havun- neulasia tai 

haravointijätettä. 

 
Toimiakseen komposti tarvitsee myös kosteutta. Kompostia kannattaakin välillä 

kastella. Kompostiaines on sopivan kosteaa, kun siitä nyrkissä puristettaessa valuu 

muutama pisara vettä. 

 
Kompostoituminen käynnistyy nopeammin, kun sekaan laittaa valmista kom- 

postoitunutta ainesta tai multaa. 

 
Oikein hoidettu komposti ei haise. Hajut syntyvät hapen puutteesta ja mätä- 

nemisestä. Haisevaa kompostia tulee sekoittaa talikolla tai kompostisauvalla 

ja lisätä kuiviketta. 
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Kypsä kompostimulta on tummanruskeaa, tuoksuvaa humusta. Kunnollinen 
kypsyminen  kestää 1-3 vuotta.  Hyvää kasvumaata  saa sekoittamalla kypsää, 
kevyttä kompostimultaa vähähumuksiseen hiekka- ja savimaahan. 
Pikakompostista  saatava puolikypsä komposti  kaipaa jälkikypsytyksen  esim. 
lehtikarikkeella peitetyssä kasassa. Puolikypsää kompostia voi käyttää kateai - 
neena tai muokata syksyllä maahan, mutta sitä ei kannata laittaa kosketuksiin 
kasvien juurien kanssa. 

 
Kuivakäymäläjätteen kompostoinnista  taajama-alueella tulee  ilmoittaa 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle. 
 

 
2.1.2. ERILLISKERÄYS 

 
Biojätteen erilliskeräykseen voivat liittyä taajamissa ja niitä yhdistävien tieden 

varsilla asuvat (Hankasalmentie Kirkonkylästä Asemalle, Nälkämäentie sekä 

valtatie 9 Nälkämäestä Niemisjärvelle). Biojätteen erilliskeräys myös muualla haja- 

asutusalueilla on mahdollista  erikseen jäteyrittäjän  kanssa sopimalla, mutta 

kuljetuskustannukset voivat olla korkeammat kuin e.m. reitillä. 

 
Alle viiden huoneiston asuinkiinteistöillä biojäteastia on tyhjennettävä 

vähintään kerran kahdessa viikossa, ja viisi tai useampia huoneistoja 

käsittävän kiinteistön bio- jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran 

viikossa. 

 
Lähinaapurit voivat käyttää yhteisiä biojäteastioita  keskinäisen sopimuksen 

perusteella. 

 
Nesteet kaadetaan viemäriin ja hyvin kosteat biojätteet valutetaan jo ennen 

huoneiston astiaan laittoa. 

 
Kiinteistön haltijan on hankittava biojäteastia ja sovittava sen tyhjennyksestä 

jäteyrittäjän kanssa. Biojäteastiaksi käy ainoastaan kannellinen   ja pyörällinen 

jäteastia, jonka tilavuus  saa olla enintään  240 l. Paperisia tai biohajoavasta 

muovista valmistettuja sisäsäkkejä saa käyttää. Kaupasta tai jäteyrittäjältä voi 

tiedustella myös yhdistelmäastioita, jotka toimivat hoidettuna ja hyvissä 

olosuhteissa kuten kompostori pienentäen jätteen tilavuutta ja harventaen 

tyhjennyskertoja. Muovisäkit eivät sovi biojätteen keräysvälineeksi.  

 

Kustannusten  säästämiseksi erilliskeräykseen  liittyneidenkin on järkevää 

kompostoida puutarhajätteensä. 
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2.2. KUIVAJÄTE 

 
Kuivajätteeseen kuuluu kaikki se, mikä lajitteluohjeen mukaan ei ole hyöty- 

käytettävää tai muuten erikseen kerättävää jätettä. 

 
Kuivajätettä ovat mm.: 

 
– muovit ja muovia sisältävät jätteet ja tuotepakkaukset, kuten erilaiset 

muovipullot ja -purkit tai -esineet 

– margariinirasiat, viili- ja jogurttipurkit 

– vaipat 

– keräyskelvoton eli likaantunut paperi ja pahvi 

– jäähdytetty tuhka, siivoustomu, pölypussit ja tupakantumpit 

– rikkoutuneet posliiniesineet 

– peili- ja ikkunalasi, lasiastiat 

– hehkulamput, halogeenilamput, sulakkeet 

– käyttökelvottomat  tekstiilit 

 
Kuivajätteeseen ei saa laittaa: 

 
– vaarallisia jätteitä 

– biojätettä 

– keräyslasia, -metallia,  -paperia 

– hiekkaa tai maa-aineksia 

– betoni- ja tiilijätettä 

– sähkö- ja elektroniikkaromua,  kuten loisteputkia tai 

energiansäästölamppuja 

– paristoja 

– hyväkuntoisia vaatteita (viedään kierrätykseen) 

 
Kuivajäte viedään omaan tai yhteiseen kuivajäteastiaan. 
Sopiva astia kuivajätteelle on kannellinen ja pyörällinen jäteastia. Irtosäkit ja 
säkkitelineet eivät täytä työsuojelullisia vaatimuksia. 

 
Kuivajätettä ei saa polttaa kotioloissa. Polttaminen on mahdollista vain polt- 
tolaitoksessa hyvin korkeassa palamislämpötilassa, jolloin haitallisia aineita ei 
pääse ympäristöön. 
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2.3. KERÄYSPAPERI JA KARTONKI 

 
Paperinkeräykseen  saa laittaa postin mukana tulevaa puhdasta ja kuivaa 

paperia, kuten 

 
– sanoma- ja aikakauslehtiä 
– pehmeäkantisia kirjoja 

– mainoksia 

– kirjoitus- ja kopiopaperia 
– kirjekuoret 

 
Paperinkeräykseen ei kelpaa 

 
– märkä tai likainen paperi 

– pehmopaperi (talous- ja wc-paperi, nenäliinat) 

– maito- ja mehutölkit 

– kartonkipakkaukset, kuten muro-, keksi- ja ryynipaketit 

– aaltopahvi, ruskeat paperikassit 

– voipaperi, muovipinnoitettu käärepaperi 

– tapetti 

 
Keräyspaperi viedään ekopisteisiin tai muihin paperinkeräysastioihin. 

 
Kartongin keräykseen saa laittaa kartonki- ja aaltopahvipakkauksia, kuten 

 
– maito- ja mehutölkit 

– muro- ja keksipaketit 
– kartonkiset kertakäyttöastiat 

– munakennot 

– paperipussit ja -kassit 

– wc- ja talouspaperirullien hylsyt 

– kopiopaperin kääreet 

– aaltopahvipakkaukset 
 

 
Laatikot ja muut pakkaukset ja tölkit tulee litistää tai tunkea sisäkkäin, jotta ne 

mahtuvat  pienempään  tilaan keräysastioissa. Nestepakkaukset tulee 

h uuhdella ennen keräysastiaan viemistä haju- ja kärpäshaittojen 

ehkäisemiseksi. 
 

 
Kartongin keräyskontteja on kirkonkylän torin, aseman Salontien,  

Niemisjärven Pysäkkipuiston, Jari-Pekan ja Venekosken ekopisteissä. 
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2.4. KERÄYSLASI 

 
Keräyslasi sulatetaan  uuden  lasin raaka-aineeksi, tai lasia käytetään 

maanrakennuksessa korvaamassa mursketta. 

 
Palautuspullot kannattaa palauttaa kauppaan. 

 
Keräysastiaan saa laittaa kaikki käytöstä poistetut, huuhdellut, kuivat 

värilliset ja värittömät 

 
– lasipullot 

– lasipurkit 

 
Metalliset korkit ja kannet tulee poistaa, etiketit ja kaulusrenkaat saavat 
jäädä. 

 
Keräyslasiastiaan  ei saa laittaa 

– tasolasia, kuten ikkunalasia tai peilejä 

– lasiastioita 

– tuulilaseja 

– maalattua lasia, opaalilasia 

– posliinia tai keramiikkaa 

– lamppuja 

 
Keräyslasi viedään ekopisteiden keräyslasiastioihin tai kiinteistön 

omaan keräyslasiastiaan. 
 
 

2.5. KERÄYSMETALLI 
 

Keräysmetalli sulatetaan uuden metallin raaka-aineeksi. 

Juomatölkit, myös pantittomat, voi palauttaa kauppaan. 
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Keräykseen kelpaavat huuhdellut 
 
– säilyketölkit 

– metallikannet ja -korkit, foliot 

– alumiinivuoat 

– metalliset juomatölkit 

– kattilat ja muut metalliastiat 

– tyhjät ja kuivatut maalipurkit 

– tyhjät ja paineettomat aerosolipullot 

– aterimet, sakset 

– tuikun kuoret 

– muut pienet metalliesineet: naulat, ruuvit, helat ym. 

 
Keräykseen eivät kelpaa 

 
– akut 

– paristot 

– kylmälaitteet 

– televisiot, tietokoneet, videot tai muut kodin sähkölaitteet 

– huonekalut 

 
Keräysmetalli viedään ekopisteiden keräysmetalliastioihin  tai kiinteistön omaan 

keräysmetalliastiaan. Isot metalliromut tulee ohjata romunkerääjille (katso kohta 

Yhteystietoja) tai syksyisin järjestettävään romunkeräystempaukseen. 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n lajitteluasemalle voi viedä pienehköä, 

ihmisvoimin nosteltavaa metalliromua,  esim. rikkinäiset polku- pyörät. 

 
2.6. SE-ROMU 

 
Eli sähkö- ja elektroniikkaromu 

 
SE-romua ovat kodinkoneet  ja sähkölaitteet, kuten 

 

– TV:t 

– tietokoneet 

– viihde-elektroniikka 

– pölynimurit, kahvinkeittimet ym. kodin pienkoneet 

– kylmälaitteet 

– liedet 

– pesukoneet 

– energiansäästölamput, loisteputket ja LED-lamput, valosarjat 
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– jatkojohdot 

– sähkötyökalut 

 

Monet laitteista sisältävät haitallisia aineita ja ovat siten myös ongelmajättei- 
tä: televisiot, kylmälaitteet, monet tieto- ja teletekniset laitteet sekä kiinteällä 
akulla varustetut laitteet, energiansäästölamput ja loisteputket. 

 
Tuottajayhteisöt (laitteiden valmistajien ja maahantuojien muodostamat 

yhteisöt) vastaavat SE-romun kierrätyksen järjestämisestä. SE-romun vastaan- otto 

tuottajayhteisöjen vastaanottopisteissä  on ilmaista yksityistalouksille. 

Hankasalmella SE-romua otetaan vastaan Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n 

lajitteluasemalla. 

 

Energian säästö- ja LED-lamppuja otetaan vastaan useissa myymälöissä. 
 

 
2.7. VAARALLISET JÄTTEET (ONGELMAJÄTTEET) 

 
Ympäristölle tai terveydelle vaarallisia, myrkyllisiä, syövyttäviä tai muuten 

haitallisia jätteitä sanotaan vaarallisiksi jätteiksi. 

 
Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa  muun jätteen sekaan tai jättää luontoon eikä 

hävittää itse. Esimerkiksi litra jäteöljyä pilaa miljoona litraa pohjavettä ja maa- 

perän useiksi kymmeniksi vuosiksi. Myrkylliset raskasmetallit, kuten lyijy (Pb), 

kadmium  (Cd) ja elohopea (Hg) eivät hajoa koskaan luonnossa. Ihmisille ne 

aiheuttavat  syöpää ja vaurioittavat  sekä munuaisia että hermostoa. 

 
Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan sekoittaa  keskenään,  sillä ne saattavat 

muodostaa  yhdessä räjähtäviä seoksia. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää omissa al- 

kuperäispakkauksissaan tai merkitä astioihin niiden sisältö. 

 
Kotitalouksien tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat 

 
– akut ja akkunesteet (mm. autojen, kännyköiden, sähköhammasharjojen, 

parranajokoneiden akut). Akut tulee säilyttää niin, etteivät ne pääse 

jäätymään ja halkeamaan, jolloin lyijypitoiset hapot karkaavat. 

– jäteöljyt, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja astiat. Älä sekoita öljyihin vettä. 

– vanhentuneet ja käyttämättä  jääneet lääkkeet. Tyhjät pakkaukset ja 

voideputkilot eivät ole vaarallista jätettä 

– raskasmetalliparistot. 
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– elohopeaa sisältävät lämpömittarit.  Jos mittari rikkoutuu, ota elohopea 

talteen kannelliseen purkkiin, ettei se haihdu ilmaan. 
– maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet. Täysin kuivuneet  maalit, astiat ym. 

kuuluvat kuivajätteeseen. 

– liuottimet, kuten tärpätit, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini 

– torjunta-aineet  sekä niitä sisältävät pakkaukset, esim. hyönteis- ja 

kasvimyrkyt, rotanmyrkky 

– hapot, kuten rikki-, suola-, etikka- ja muurahaishappo  sekä AIV-liuokset 

– emäksiset pesuaineet, kuten syövyttävä lipeä 

– kylmälaitteiden  lämmönsiirtonesteet, kuten freonit ja ammoniakki 

– loisteputket ja energiansäästölamput – katso myös kohta 2.6. 

 
Vaaralliset jätteet voi viedä jokakeväiseen keräystempaukseen, jossa niitä 

kerätään eri kyläkunnilta, tai Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n 

lajitteluasemalle. 

 
Tuottajayhteisöt  vastaavat paristojen ja akkujen kierrätyksestä. Paristoja myyvissä 

liikkeissä on järjestetty paristojen vastaanotto.  Kannettavat pienet akut voi 

palauttaa akkuja myyviin liikkeisiin. Useat ajoneuvojen akkuja myyvät liikkeet 

ottavat vastaan vanhoja akkuja. 

 
Vanhoja lääkkeitä voi viedä kirkonkylän apteekkiin. Energiansäästö- ja LED-
lamppuja otetaan vastaan useissa myymälöissä. 

 
Keräyspisteistä vaaralliset jätteet toimitetaan laitoksille,  joissa ne käsitellään 

vaarattomiksi tai varastoidaan. 
 
 

2.8. KÄYTTÖKELPOISET TEKSTIILIT JA TAVARAT 

 
Ehjät ja puhtaat tekstiilit sekä muun käyttökelpoisen tavaran voi viedä kirppu- 

toreille sekä osto- ja myyntiliikkeisiin tai lahjoittaa erilaisiin keräyksiin. 

 
Säännöllisesti toimivia kirpputoreja  ovat kirkonkylällä Hankasalmen seura- 

kunnan kirpputori ja asemalla Kihvelikirppis ja Vapaaseurakunnan kirpputori 

(tarkemmat tiedot kohdassa Yhteystietoja). 

Kirkonkylän torin ja aseman Salontien ekopisteissä on UFF:n keräysastiat. 

Ethän vie kirpputoreille tai kierrätyspisteisiin likaista, rikkinäistä tai muuten 
käyttökelvotonta tavaraa! 
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2.9. MUOVIT 

 
4H-kerholaiset keräävät tyhjiä lannoitesäkkejä, suursäkkejä ja lavahuppu- ja, 

jotka toimitetaan uuden muovin raaka-aineeksi. 

 
Hankasalmella ei ole kotitalouksien muovijätteelle keräyspistettä. Muovijätteet  

tulee laittaa kuivajäteastiaan. 

 
Aumamuovien ja muiden suurten muovierien toimittamisesta eteenpäin tulee 

sopia jäteyrittäjän  kanssa. Aluekeräyspisteet on tarkoittettu asumisessa syntyville 

pienikokoisille jätteille. 
 
 

2.10. KÄYTETYT RENKAAT 
 

 
Vanhat renkaat voi yleensä viedä uusia ostaessaan rengasliikkeeseen, joka 

toimittaa renkaat eteenpäin. 
 

 
3. KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

 
Kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava jätehuollon piiriin. 

Taajamissa kaikkien kiinteistöjen tulee kuulua kuivajätteiden  osalta kiinteistön 

haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. 

 
Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen  tulee kuulua joko kiinteistön haltijan 

järjestämään jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään 

aluekeräysjärjestelmään. 

 
3.1 ASUINKIINTEISTÖJEN  JÄTEHUOLTO TAAJAMISSA 

 
Taajamissa kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava kuivajätteiden osalta kiinteistön 

haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, jolloin jäteauto tyhjentää jäteastiat 

säännöllisesti. Jätteenkuljetuksen järjestämisestä sovitaan jäteyrittäjän  kanssa. 
 

 
Asuinkiinteistöt tarvitsevat kompostorin tai biojäteastian ja kuivajäteastian. 
Kuivajäteastia on tyhjennettävä  vähintään kerran kahdeksassa viikossa. 

 
Lähinaapurit voivat käyttää yhteisiä kuivajäteastioita keskinäisen sopimuksen 

perusteella. Myös lähinaapurien yhteisten biojäteastioiden käyttö on mahdollista. 
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Keräyspaperi ja kartonki, keräysmetalli ja -lasi viedään ekopisteisiin. 
 

 
Yli viisi huoneistoa käsittäville rivi- ja kerrostaloille suositellaan omien jäte- 

paperilaatikoiden käyttämistä. 
 

 
3.2. ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO HAJA- 

ASUTUSALUEILLA 

 
Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen  tulee joko liittyä kiinteistön haltijan 

järjestämään jätteenkuljetukseen  tai kunnan järjestämien aluekeräyspisteiden 

asiakkaiksi. 

 
3.2.1.  KIINTEISTÖN  HALTIJAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS 

HAJA-ASUTUSALUEILLA 

 
Kiinteistön  haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  jäteauto  tyhjentää 

jäteastian säännöllisesti. Jätteenkuljetukseen  liitytään samalla tavalla kuin 

taajamissakin: jätteenkuljetuksen  järjestämisestä sovitaan jäteyrittäjän kanssa. 

 
Vakinaisilla ja loma-asunnoilla tarvitaan kompostori tai biojäteastia ja kuiva- 

jäteastia. 

 
Kuivajäteastiat on tyhjennettävä vähintään  kerran kahdeksassa viikossa. Loma- 

asuntojen kuivajäteastiat tyhjennetään vähintään kerran kahdeksassa viikossa 

lomakauden aikana (pääsääntöisesti 1.5.–30.9.). 

 
Lähinaapurit ja tiehoitokuntien osakkaat voivat käyttää yhteisiä kuivajäteastioita 

keskinäisen sopimuksen perusteella. 

 
Keräyspaperi, keräysmetalli ja -lasi viedään ekopisteisiin. 
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3.2.2.  KUIVAJÄTTEEN  ALUEKERÄYSPISTEET HAJA- 

ASUTUSALUEILLA 

 
Kunta on järjestänyt haja-asutusalueiden asukkaille ja loma-asukkaille 

17 kuivajätteen aluekeräyspistettä.  Monet aluekeräyspisteet  sijaitsevat 

ekopisteiden yhteydessä. Pisteiden sijaintipaikat ovat: 

 
Armisvesi: Kirkkoahontie 249 

Kankainen: Liikenneasema Jari-Pekka 

Kovalanmäki: Multaistentie 150 

Kovalanranta: Kovalanrannantie 45 

Kärkkäälä: Saksalansaarentie 29 

Murtoinen: HPPP Oy, Kangasniementie 430 

Niementie: Niementie 2 

Paanala: Venekoskentie 1073 

Ravirata: Ravirata, Hankasalmentie  640 

Ristimäki: Koulu, Konnevedentie 717 

Rusilantie: Rusilantie 1 

Rutakoskentie: Rutakoskentie 2200 

Saarikangas: Saarikankaantie 1 

Suolivedentie: Suolivedentie 340 

Suolivesi: Suolikoskentie 733 

Säkinmäki: P-paikka, Säkinmäentie 870 

Venekoski: kaupan lähellä, Väliläntie 1 
 

 
Aluekeräyspisteiden  kuivajäteastioihin  saa tuoda lajiteltua asumisessa tai loma- 

asumisessa syntynyttä kuivajätettä. Aluekeräyspisteiden käyttäjiltä pe- ritään 

käytöstä vuosimaksu.  Muut kuin vuosimaksun maksavat asiakkaat ei- vät saa 

käyttää aluekeräyspisteitä. 

 
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu pienikokoiselle, helposti pusseihin pakattavalle 

asumisessa syntyneelle  kuivajätteelle.  Aumamuoveja, huonekaluja, 

rakennusjätteitä tai muita suurikokoisia tai poikkeavia jätteitä ei saa tuoda 

aluekeräyspisteisiin.  Ne tulee joko toimittaa itse lajitteluasemalle tai sopia 

kuljettamisesta jäteyrittäjän kanssa. 

 
Niiden, jotka haluavat liittyä aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, toivotaan ilmoit- 

tavan liittymisestä kunnan jätehuollon  järjestäjälle kirjallisesti (katso kohta 
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Yhteystietoja). 

 
Kaikki ne haja-asutusalueen kiinteistöt, jotka eivät ole järjestetyn jätteenkul- 
jetuksen piirissä, eli joiden kuivajäteastiaa ei tyhjennetä säännöllisesti kunnan 
jätehuoltomääräysten  mukaan, tai jotka eivät kuulu säännöllisesti tyhjennet- 
tävän kimppa-astian osakkaisiin, liitetään aluekeräysverkoston asiakkaiksi. 

 

 
3.3. YHTEIS- ELI KIMPPA-ASTIAT 

 

 
Lähinaapurusten ja tiehoitokuntien on järkevää hankkia yhteisiä jäteastioita ja 

jakaa tyhjennyskustannukset.  Astioiden tyhjennyksestä sovitaan jäteyrittäjän 

kanssa. Yhteisastian osakkaat ja se henkilö  tai yhteisö, jonka kautta laskutus 

hoidetaan, ilmoitetaan jäteyrittäjälle. 

 
Yhteisistä kuivajäteastioista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan jäte- 

huollon järjestäjälle (katso kohta Yhteystietoja).  Ilmoituksesta tulee käydä ilmi 

astian käyttäjät  ja se henkilö, jonka kautta laskutus hoidetaan,  sekä astian 

tyhjentämisestä vastaava jätteenkuljetusyritys. 
 

 
3.4. TOIMISTO-,  LIIKE-, KOULU-, RAVINTOLA-, TEOLLISUUS- JA MUIDEN 

VASTAAVIEN KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO 

 
Yllämainitut kiinteistöt tarvitsevat yleensä: 

 
– kompostorin tai biojäteastian 

– kuivajäteastian 

– astian keräyspaperille 

– astian tai rullakon aaltopahville tai kartongille 

– astian keräyslasille 

– astian keräysmetallille 
 

 
Käyttökelpoiset tavarat ja tekstiilit voi viedä kirpputorille tai kierrätyspisteisiin. 

Yritysten on järjestettävä itse vaarallisten jätteiden jätehuolto ja pidettävä kirjaa 

vaarallisista jätteistä. Lisätietoja  saa kunnasta. 

 
Kunnan ekopisteet ja aluekeräyspisteet on tarkoitettu kotitalouksien jätteille. 

Mikäli pienimuotoinen  yritys haluaa käyttää ekopisteiden tai aluekeräyspisteiden 

palveluita, käytöstä on sovittava kunnan jätehuollon järjestäjän 
kanssa. Yrityksiltä perittävä hinta sovitaan tapauskohtaisesti. 
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3.5. VAPAUTUS  JÄRJESTETYSTÄ JÄTTEENKULJETUKSESTA 

 
Harkinnanvaraisia vapautuksia järjestetystä jätteenkuljetuksesta  ei voida enää 

myöntää. Vanhat vapautukset on peruttu jätelain muutoksella 1.1.2006 

alkaen. 
 
 

3.6. EKOPISTEET 
 

Hankasalmella on 24 Ekopistettä: 

 
Kirkonkylä: Tori 

Untamonkujan pää 
Mäntyrannantie 
Pellisentie 

Asema:  Salontie 

 Yrjönkatu 

 Petäjätie 6 

Niemisjärvi: Pysäkkipuisto 

Anterontie jalkapallokentän päässä 

Koulu 

Armisvesi: Kirkkoahontie 249 

Havusalmi: Kaupan lähellä, Havusalmentie 595 

Kankainen: Jari-Pekka 

Kärkkäälä: Saksalansaarentie 29 

Murtoinen: HPPP Oy, Kangasniementie 430 

Paanala: Venekoskentie 1073 

Ravirata: Ravirata, Hankasalmentie  640 

Ristilä: Merkkarin  piha 

Ristimäki: Koulu, Konnevedentie 717 

Saarikangas: Saarikankaantie 1 
Sauvamäki: Sauvomäentie 621B 
Suolivesi: Suolikoskentie 733 

Säkinmäki: P-paikka, Säkinmäentie 870 

Venekoski: Kaupan lähellä, Väliläntie 1 

 
Ekopisteisiin  saa tuoda ainoastaan keräyspaperia, keräyslasia ja -metallia. 

Kirkonkylän torin, aseman Salontien, Niemisjärven Pysäkkipuiston, Jari-Pekan ja 

Venekosken pisteisiin voi tuoda kartonkia. 
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Useiden ekopisteiden  yhteydessä on aluekeräyspiste haja-asutusalueen kui- 
vajätettä varten. Vuosimaksun maksavat asiakkaat saavat tuoda kuivajätettä 
näihin pisteisiin. 

 
Muu jätteen tuonti ekopisteisiin on sakon uhalla kielletty. 

 

 
3.7. JÄTTEIDEN LAJITTELUASEMA 

 

 
Kangasniementien varrella sijaitsevalla Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu 

Oy:n lajitteluasemalla  otetaan vastaan mm. vaarallisia jätteitä, keräysmetallia ja 

pienehköä metalliromua,  sähkö- ja elektroniikkaromua,  keräyslasia, keräys- 

paperia, puutarhajätettä, biojätettä, kuivajätettä, rakennusjätettä ja kaatopaikalle 

meneviä esineitä, kuten huonekaluja. 

 
Lajitteluasema on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-15. 

Jätteiden viemisestä lajitteluasemalle muina aikoina tulee sopia yrittäjän 

kanssa. 

 
Yksityisiä kaatopaikkoja  ei saa perustaa ilman lupaa. 

 
 
4. JÄTEMAKSUT 

Jätteen tuottaja maksaa jätelain mukaisesti jätehuollosta  aiheutuneet  kulut. 

Kuivajätteen osalta kaikki kiinteistöt maksavat jäteastian tyhjennysmaksua 

jäteyrittäjälle tai aluekeräyspisteen käyttömaksua kunnalle.  Lisäksi kunta 

perii kaikilta kiinteistöiltä ekomaksua mm. hyöty- ja ongelmajätehuollon 

kulujen kattamiseksi. 

 
Kunta laskuttaa jätemaksut vuosittain loppuvuodesta. 

 

 
Jos kiinteistöä ei todistettavasti  käytetä esimerkiksi sen huonon kunnon tai 

asukkaiden pitkäaikaisen sairauden takia, jätemaksu voidaan jättää perimättä. Jos 

maksua on muusta perustellusta  syystä pidettävä  liian suurena tai pienenä, maksu 

voidaan määrätä taksasta poiketen. Jätemaksun alentamista tai perimättä 

jättämistä tulee anoa kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 
 

Jos asunnon  omistaja  vaihtuu, uusi ja vanha omistaja sopivat keskenään jäte- 
maksujen jakamisesta. 
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4.1. JÄTEASTIAN TYHJENNYSMAKSU 

 
Jäteyrittäjät perivät maksun jäteastian tyhjentämisestä kiinteistön haltijan 

järjestämään kuuluvilta kiinteistöiltä. 

 
Maksu sisältää astian tyhjennyksestä, jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä, 

jäteverosta ja arvonlisäverosta aiheutuvat kulut. 

 
4.2. ALUEKERÄYSMAKSU 

 
Kunta laskuttaa kuivajätteiden aluekeräyspisteiden  käyttömaksun 

aluekeräysjärjestelmän asiakkaita. 

 
Vakinaisten asuntojen aluekeräysmaksu on porrastettu kiinteistöjen asu- 

kasmäärän mukaan. Vuoden 2016 maksut ovat: 

– Yhden asukkaan asunnon vuosimaksu on 68,96 €. 

– 2-3 asukkaan asunnon vuosimaksu on 91,16 €. 

– 4 tai useamman asukkaan asunnon vuosimaksu on 114,55 €. 
 

 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.  Vakinaisen asunnon asukasmääränä käytetään 

kunkin  vuoden  osalta 1.1. väestörekisterin mukaista asukasmäärää. 

 
Maatilat rinnastetaan vakinaisiin asuntoihin. 

 
Mikäli pienimuotoista  yritystoimintaa harjoittava yritys haluaa käyttää kuiva- 

jätteen aluekeräyspisteitä, maksu määrätään tapauskohtaisesti.  Lupaa alue- 

keräyspisteen käyttämiseen tulee anoa kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 

 
Loma-asuntojen aluekeräysmaksu on porrastettu kerrosalan mukaan. 

– Pienten loma-asuntojen  (kerrosala enintään 40 m² ) vuosimaksu on 

38,58 €. 

– Kerrosalaltaan yli 40 m² loma-asuntojen vuosimaksu on 53,77 €. 

 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.  Kerrosalana käytetään pääsääntöisesti kunnan 

rakennusvalvonnan rekisteriin merkittyä kerrosalaa. 

 
Kaikki ne haja-asutusalueen vakinaiset ja loma-asunnot, jotka eivät ole kiinteistön 

haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai yhteisen jäteastian aktiivisia käyttäjiä, 

liitetään automaattisesti aluekeräysjärjestelmän piiriin. 
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4.3. EKOMAKSU 

 
Kunta laskuttaa kaikilta kiinteistöiltä ekomaksun,  jolla katetaan mm. 

hyötyjätteiden  kierrätyksestä ja ongelmajätehuollosta aiheutuvat kulut. 

 
Vakinaisen asunnon ekomaksu on 27,57 € vuodessa  (sis. alv.). 

 
Enintään neljä vakinaista asuinhuoneistoa  käsittäviltä  kiinteistöiltä  (esim. rivi- 

talot) peritään vakinaisen asunnon ekomaksu kerrottuna asuntojen lukumäärällä. 

Jätehuollollisen kokonaisuuden muodostavilta rivi- ja kerrostaloyhtiöiltä, joilla on 

vähintään viisi asuinhuoneistoa, peritään ensimmäiseltä neljältä asunnolta 

vakinaisen asunnon ekomaksu ja lopuilta loma-asunnon ekomaksu. Maksu 

laskutetaan taloyhtiöltä. 

 

Loma-asunnon ekomaksu on 13,79 € vuodessa  (sis. alv.). 

Vuokrattavilta loma-asunnoilta peritään loma-asunnon ekomaksu. 

Mikäli pienimuotoista  yritystoimintaa harjoittava yritys haluaa käyttää kunnan 

ekomaksulla katettavia palveluita, maksu määrätään tapauskohtaisesti. Lupaa 

palveluiden käyttämiseen tulee anoa kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 

 
Maatilatalouden tuloverolain mukaisesti verotettavat maatilat rinnastetaan 

ekomaksua määrättäessä vakinaisiin asuntoihin. 

 
4.4. ESIMERKKIPERHEITÄ:  JÄRVISET, LAMPISET JA VIRTASET 

 
Järvisen perhe, vanhemmat ja 3 lasta, asuu taajamassa omakotitalossa. 

 

 
Jäteauto tyhjentää kuivajäteastian kahden viikon välein. Järviset kompostoivat 

biojätteensä itse. Paperi, kartonki, lasi ja pienmetalli  viedään ekopisteeseen, ja 

vaaralliset jätteet viedään keväisin keräystempaukseen. 

 
Järviset maksavat jäteyrittäjälle  astian tyhjentämisestä. Kunta laskuttaa Jär- 
visiltä ekomaksua 27,57 euroa vuodessa. 
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Lampisen perhe, kaksi aikuista, asuu taajamassa rivitalossa. 

 
Lampiset viettävät kesät pienellä kesämökillään Hankasalmella haja- 

asutusalueella. Jäteauto tyhjentää rivitalon kuivajäteastiat ja biojäteastiat. 

Lampiset vievät paperin, kartongin, lasin ja metallin ekopisteeseen ja vaaralliset 

jätteet keväisin keräystempaukseen. Taloyhtiö maksaa jäteyrittäjälle jäteastioiden 

tyhjentämisestä. Kunta laskuttaa taloyhtiöltä rivitaloasuntojen ekomaksut. 

Jätemaksut sisältyvät yhtiövastikkeeseen. 

 
Lampiset vievät kesäasunnolla syntyneet kuivajätteet kunnan järjestämään 

aluekeräyspisteeseen. Kunta laskuttaa Lampisilta pienen kesäasunnon alue- 

keräysmaksua 38,58 euroa vuodessa ja kesäasunnon ekomaksua 13,79 euroa 

vuodessa. 

 
Virtasen perhe, vanhemmat ja yksi lapsi, asuu ja harjoittaa karjataloutta 

haja-asutusalueella. 

 
Virtaset vievät kuivajätteet kunnan järjestämään aluekeräyspisteeseen ja pa- 

perin, lasin ja metallin aluekeräyspisteen yhteydessä sijaitsevaan ekopisteeseen. 

Biojätteet Virtaset kompostoivat itse. Vaaralliset jätteet tuodaan keväisin 

keräystempaukseen. Jäteyrittäjä hakee aumamuovit  vuosittain. 

 
Kunta laskuttaa Virtasilta vuosittain  aluekeräysmaksua 91,16 euroa ja eko- 

maksua 27,57 euroa. Jäteyrittäjä perii maksun aumamuovien hakemisesta. 

 
5. JÄTTEIDEN POLTTAMINEN 

 
Jätteiden avopoltto nuotiossa, ulkona tynnyrissä, kuopassa tms. on kielletty. 

 
Lämmityksen yhteydessä voi polttaa paperinkeräykseen soveltumatonta 

paperia, pahvia ja kartonkia sekä käsittelemätöntä puuta. 

 
Poltettavien materiaalien tulee olla puhtaita ja kuivia. Kosteus alentaa pala- 

mislämpötilaa, jolloin aine palaa epätäydellisesti ja saastuttaen. Lähes kaikki 

ruoantähteet  sisältävät suolaa, jonka sisältämästä kloorista syntyy poltettaessa 

hormia syövyttävää suolahappoa ja pieniä määriä orgaanisia klooriyhdisteitä, 

jopa ns. supermyrkkyjä. 
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Muoveja ei ole syytä polttaa kotioloissa. Useiden muoviesineiden, kuten jo- 
gurttipurkkien ja margariinirasioiden  poltossa syntyy runsaasti nokea. Lisäksi 
klooria sisältävistä PVC-muoveista muodostuu erittäin myrkyllisiä kaasuja. 
Muovit kuuluvat kuivajäteastiaan. 

 
Puutarhajätteen polttamista taajamissa ei suositella. Kirkonkylän entiselle 

kaatopaikalle (Kortekujan päässä) voi viedä puhtaita puutarhajätteitä. Avainta saa 

lainaksi Mel l i -E l l is tä (Keskust ie 28) .  Aseman ja Niemisjärven taajamissa 

puutarhajätettä voi tuoda keväisin puutarhajätelavoille. Keräilystä ilmoitetaan  

Hankasalmen sanomissa. 

 
Kuivia risuja, oksia ja lehtiä voi polttaa nuotiossa haja-asutusalueilla, kun 

huolehtii, ettei tuli pääse leviämään eikä naapureille  aiheudu poltosta  haittaa. 

Kosteat puutarhajätteet  ja lehdet kuuluvat kompostiin - eivät kaatopaikalle tai 

käryävään nuotioon. 

 
Älä polta: 

- styroxia 

- jäteöljyjä 

- liuottimia 

- huonekaluja 

- autonrenkaita 

- lasikuituesineitä 

- muuta sekalaista jätettä 

- kyllästettyä tai muuten käsiteltyä puuta 
 

 
6. JÄTTEIDEN HAUTAAMINEN 

 

 
Puhdasta kivi- ja maa-ainesta rakennus- ja purkutöistä  sekä puutarhajätteitä voi 

käyttää omalla kiinteistöllä täyttömaana. Muun jätteen hautaaminen on kielletty. 
 
 
7. ELÄINTEN HAUTAAMINEN 

 
Pieneläinten hautausmaa sijaitsee Hankamäen takarinteessä. 

 
Kuolleet lemmikkieläimet voi haudata myös muualle kuin pieneläinten hau- 

tausmaalle.  Hautaamisesta  ei saa aiheutua  vaaraa ihmisten  tai eläinten 

terveydelle 
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Niinpä eläimiä ei saa haudata pohjavesialueille eikä lähteiden tai 
talousvesikaivojen lähelle (vähintään noin 30-100 m maaperän laadusta ja 
maaston muodoista riippuen). Eläimet pitää haudata riittävän syvälle: Pienet (alle 
noin 40 kg) eläimet on syytä haudata vähintään puolen metrin syvyyteen, ja suuret 
eläimet tulee haudata vähintään metrin syvyyteen. Eläimiä ei pidä haudata 
muovipussissa tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. 

 
Kuolleita nautoja, lampaita ja vuohia ei saa haudata maahan Hankasalmella. 

Nämä eläimet pitää toimittaa hävitettäväksi polttolaitokselle. 

 
Kuolleita sikoja, siipikarjaa ja hevosia  saa haudata vähintään metrin 

syvyyteen. Tuotantoeläimiä ei kuitenkaan saa haudata pohjavesialueille eikä 

alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai lähteestä tai vesistöön viettävään 

rinteeseen. Tuotantoeläinten hautaamista koskevat määräykset voivat 

muuttua mm. eläintautitilanteiden mukaan. Hautaamisesta on syytä ottaa 

yhteyttä eläin- lääkäriin. 
 

8. YHTEYSTIETOJA 

JÄTTEENKULJETUS, LAJITTELUASEMA 

HANKASALMEN  PUHTAANAPITOPALVELU OY 

Kangasniementie  430, 41500 Hankasalmi as. 

 
– jätteiden kuljetus, likakaivojen tyhjennys, paperinkeräys, vaihtolavat, jätteiden 

vastaanotto, ongelmajätteiden ja SE-romun vastaanottopiste 

– lajitteluaseman  aukioloajat: ma, ke, pe 8.00-15.00, muulloin sopimuksen 

mukaan 

 
Tapio Jormakka 040 721 7240 

Toimisto 040 846 3461 

Kuivajäteauto 0400 245 420 

Loka-auto 0400 343 363 

 
SYDÄN-SUOMEN  KULJETUS OY 

Ketarakuja 27, 41400 Lievestuore 

 
– jätteiden kuljetus, jätekaivojen tyhjennys, vaihtolavapalvelu, viemäreiden 

aukaisu/kuvaus 
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Päivystys (24 h ) 0400 342 800 

Sydän-Suomen Kuljetus Oy 0207 613 660 

 

SAKO- JA UMPISÄILIÖIDEN TYHJENTÄJÄT 

 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy 
 

040 721 7240 

Sydän-Suomen Kuljetus Oy 0207 613 660 
 

KIRPPUTORIT 

Hankasalmen seurakunnan kirpputori kirkonkylällä  (Keskustie 33) on avoinna 

arkisin klo 10-14 ja lauantaisin klo 10–13. Kirpputorille voi lahjoittaa myytäväksi 

puhdasta ja ehjää tavaraa. Kirpputorin tuotto käytetään lähetystyöhön. 

 
Kihvelikirppis aseman työväentalolla  (Kuuhankavedentie 25) on avoinna tiistaista 

perjantaihin klo 10-16.30 ja lauantaisin klo 10-14. Kirpputorille voi lahjoittaa 

myytäväksi puhdasta ja ehjää tavaraa, tai kirpputorilta voi vuokrata 

myyntipöydän. 

 
Vapaaseurakunnan kirpputori asemalla (Kuuhankavedentie 44) on avoinna 

keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9-12. Kirpputorille voi antaa myytäväksi puh- 

dasta ja ehjää tavaraa. 
 

 
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN  (SER) VASTAANOTTO 

 
HPPP Oy:n lajitteluasema 

 
 

ROMUNKERÄÄJIÄ 

 
T:mi Purkamo Åkerman 040 5827 925 

Saviontie 1594 

41400 Lievestuore 
 

AKV-palvelut 0400 679 452 

Kaihlasentie 300 

41400 Lievestuore 
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Romunkeräys Pulkkinen Oy 0400 175 058 

Lintikonkatu 26 

77600 Suonenjoki 

 
Stena Metalli Oy 010 778 0132 

Sepelitie 23 

40320 Jyväskylä 

 
Kuusakoski Oy 020 781 7560 

Ruokomäentie 50 

40530 Jyväskylä 

 
VAARALLISET JÄTTEET 

 
Pienet erät: HHHP:n lajitteluasema 

 
Suuret öljymäärät (yli 400 litraa, suositus yli 1000 litraa) ja 

muut suuret jäte-erät: 

Ekokem Oy Ab 010 755 1625 

 
Lassila & Tikanoja 010 636 7000 

 
LANNOITESÄKIT  JA LAVAHUPUT 

 
4H-neuvoja Sirkka Suomäki 040 534 6361 
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HANKASALMEN KUNTA 

 
Puutarhuri (jätehuollon järjestäminen) (014) 267 1304 

Arto Gustafsson 

arto.gustafsson@hankasalmi.fi 

 
Ympäristönsuojelusihteeri  (014) 267 1319 

Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 

sirpa.peitsenheimo-aarnio@hankasalmi.fi 

 
Eläinlääkäri (014) 267 1906 

 
Jyväskylän kaupunki 

Ympäristöterveysosasto 

Ympäristöhygenia (014) 266 27533 
 
 
 
 

 
 

www.hankasalmi.fi 

mailto:arto.gustafsson@hankasalmi.fi
mailto:sirpa.peitsenheimo-aarnio@hankasalmi.fi
http://www.hankasalmi.fi/

