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Jätehuolto Asikkalassa
Vakituisen tai vapaa-ajan asunnon asukkaana sinun on järjestettävä kiinteistön jätehuolto.

Jätehuoltoon liittyminen

Jätteiden lajittelu

Sovi kiinteistösi jätteenkuljetuksesta valitsemasi
jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sinun kannattaa
vertailla hintoja kuljetusyritysten kesken, sillä
kilpailuttamalla säästät jätehuollon
vuosikustannuksissa. Hanki kiinteistölle omat
jäteastiat tai kysy jäteastioiden vuokrauksesta
kuljetusyritykseltä. Varmista, että valitsemasi
kuljetusyritys on hyväksytty ELY-keskuksen
jätehuoltorekisteriin.

Lajittele jätteet seuraavasti:

Jätekimppa

Rinki-keräyspaikkojen sijainnit löydät Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy:n internetsivuilta
rinkiin.fi. Nettisivuilta löydät myös lisätietoa, mitä
keräyspisteellä kerätään. Paperinkeräyspaikat löydät
nettisivuilta kierratys.info.

Jos sinulla kertyy jätettä vähän tai kiinteistösi
sijaitsee hankalien tieyhteyksien päässä, selvitä
voitko käyttää toisen kiinteistön kanssa yhteistä ns.
kimppajäteastiaa.

•
•
•

Seka- ja energiajätteisiin, joille sinun tulee
hankkia omat jäteastiat.
Lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä
pienmetallit voit viedä Rinki-ekopisteisiin.
Keräyspaperin voit viedä alueellisiin
keräyspisteisiin, joita on myös Rinkiekopisteiden yhteydessä.

Kimppa-astioita voivat käyttää:
• asemakaava-alueella kiinteistöt, jotka sijaitsevat
samassa tai viereisissä kortteleissa, tai
• haja-asutus alueella kiinteistöt, jotka sijaitsevat
ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä
yhteisestä jäteastiasta, tai
• kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien
tai -tiestön varrella kuin yhteinen jäteastia, tai
• vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä
ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan
yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin
päähän veneen rantautumispaikasta.

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Voit käyttää kimppa-astioita kaikilla jätelajeilla.
Kompostorikin voi olla yhteiskäytössä. Jos toimit
vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus kimppaastian käytöstä jätehuoltoviranomaiselle (kts. kohta
Yhteystiedot/ Ilmoitukset ja hakemukset).

Sekajäte
Sekajäte, kun
biojäte kompostoidaan tai
erilliskerätään
Energiajäte

Älä laita jäteastiaan vaarallisia jätteitä, huonekaluja,
remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on
jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet
Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle. (kts. kohta
Yhteystiedot/ Neuvonta).
Pisin mahdollinen tyhjennysväli, jonka voit sopia
jäteastioille kuljetusyrityksen kanssa:
Tyhjennysväli
4 viikkoa
16 viikkoa
26 viikkoa

Huomioi jäteastian kokoa valitessasi, että
tuottamasi jätteet mahtuvat astiaan ja saat kannen
kiinni. Tyhjennyshinta määräytyy astian koon
mukaan. Älä hanki tarpeeseen nähden liian suuria
jäteastioita.
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Käytätkö vapaa-ajan asuntoa vain
osan vuotta?
Jos et käytä vapaa-ajan asuntoasi yli neljään
viikkoon, voit keskeyttää siksi ajaksi
jätteenkuljetuksen. Tee määräaikainen keskeytys
ottamalla yhteyttä kuljetusyritykseen, jonka kanssa
olet tehnyt sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä.

Kompostointi ja muu
omatoiminen
hyödyntäminen
Voit kompostoida kiinteistöllä seuraavia jätteitä:
• biojätettä
• puutarhajätettä
• kuivakäymäläjätettä
• lemmikkieläinten jätöksiä
• harmaiden jätevesien lietettä, mikäli kiinteistön
vedenkäyttö on vähäistä (rinnastettavissa
kantoveteen)
• vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien
maatuvia suodatinmateriaaleja
• pienpuhdistamon kiinteää kompostoitavaksi
tarkoitettua ylijäämälietettä
• fosforinpoistokaivojen massoja
Tee kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle,
kun kompostoit biojätettä (kts. kohta Yhteystiedot/
Ilmoitukset ja hakemukset).
Kompostointivinkkejä ja opastusta saat
neuvonnasta. Ota rohkeasti yhteyttä!
(kts. kohta Yhteystiedot/Neuvonta).

Voit hyödyntää muitakin
jätteitä kiinteistölläsi

Eikö omistamaasi asuntoa käytä
kukaan?
Kun asuntosi on käyttämätön yli vuoden, eikä jätettä
kerry, tulee sinun tehdä jätehuollon
keskeytyshakemus jätehuoltoviranomaiselle (kts.
kohta Yhteystiedot/Ilmoitukset ja hakemukset).

Onko omistamasi asunto
käyttökelvoton tai onko se purettu?
Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle jätehuollon
perusmaksun poistamiseksi, kun vakituinen tai
vapaa-ajan asuntosi on todistetusti käyttökelvoton
tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se
on muutoin tuhoutunut. (kts. kohta
Yhteystiedot/Ilmoitukset ja hakemukset).

Yhteystiedot
Neuvonta ja lajitteluasemat:
Salpakierto Oy
p. 03 871 1710 arkisin ma–pe klo 9–15
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
salpakierto.fi

Haketa risut ja silppua lehdet ja heinä, saat niistä
hyvää materiaalia puutarhasi viherrakentamiseen.
Voit viedä puutarhajätteet lajitteluasemalle
ilmaiseksi. Muistathan, ettei puutarhajätettä saa
viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille
alueille.

Ilmoitukset ja hakemukset:

Nuotiossa tai grillissä voit polttaa käsittelemätöntä
puujätettä, risuja ja oksia. Voit käyttää sytykkeenä
pieniä määriä paperia ja pahvia.

Asiakaspalvelu: p. 044 416 4352
arkisin ma–to 12–15, pe 9–11

Älä hävitä jätettä polttamalla!
Älä myöskään hautaa jätettä
maahan!

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen
Sähköiset lomakkeet:
lahti.fi/jatehuoltoviranomainen
Paperiset lomakkeet: kuntien palvelupisteistä

