
HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen toimi      

 
 
JÄTEHUOLTO-OHJEET 
 
Hirvensalmen jätehuoltomääräysten mukaan järjestettynä jätteenkuljetusalueena on koko kunta. Jätelain 
646/2011 mukaan kaikkien kunnan asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava kunnan järjestämän 
jätehuollon piirissä. 
 
Hirvensalmen kunta on tehnyt jätteenkuljetussopimuksen Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. 
Lassila & Tikanoja Oyj hoitaa jätteen keräilyn ja kuljetuksen koko kunnan alueella, myös biojätteen osalta. 
 

 
Liittymistavat 
 

A Kiinteistökohtainen keräily 
 
Kiinteistön omistaja hankkii itse määräysten ja ohjeiden mukaisen astian / astiat ja huolehtii 
jätepisteen asianmukaisuudesta. 
 

Ilmoitus liittymisestä kiinteistökohtaiseen keräilyyn tehdään suoraan 
jäteyritykselle puhelimitse tai sähköisesti:  
 

  Lassila & Tikanoja Oyj  asiakaspalvelu 
  Takojankatu 5  puh.       010 636 5000 
 
  50150 MIKKELI  ma- pe klo 7- 17 
                 

https://www.lt.fi 
  
 
Kiinteistön omistaja on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön omistussuhteiden muutoksista 
jäteurakoitsijalle viivytyksettä (laskutustiedot). 

 

B Yhteisastia naapurikiinteistön kanssa eli ns. kimppa-astia 
 

Mikäli kertyvän jätteen määrä on vähäinen, kannattaa kiinteistöjen harkita yhteisen jäteastian 
käyttämistä. Tällöin on kuitenkin nimettävä vastuuhenkilö joka hoitaa laskutukseen ja 
tyhjentämiseen liittyvät asiat molempien puolesta. 

 
Ilmoitus yhteisastiasta liittyjineen tehdään suoraan jäteyrittäjälle kuten kohdassa A. 

 

C Tiekunnan / venevalkaman tms. jätepiste 

 
Mikäli tiekunta tai venevalkama on järjestänyt oman keräilypisteen, voi osakas toimittaa jätteet 
siihen maksamalla tiekunnan / venevalkaman ilmoittaman taksan mukaisesti. Tiekunnilta voi 
myös tiedustella liittymistä pisteeseen ulkopuolisena. 
 
Ilmoitus perustettavasta tiekunnan jätepisteestä tehdään suoraan jäteurakoitsijalle. Tiekunnan 
on myös nimettävä vastuu/yhteyshenkilö, joka hoitaa luettelon liittyneistä kiinteistöistä sekä 
ilmoitukset muutoksista henkilömäärineen jäteurakoitsijalle. 

 
 
 
 
 

https://www.lt.fi/


 

D Aluekeräyspisteet  
 
 Aluekeräyspisteitä on kunnan alueella 14 kappaletta. 
 
 1 Kirkonkylä     4 Syväsmäki     7  Tuukkala     10  Hirvenlahti     13  Möhkönen 
    2 Kilkinkylä  5 Väisälä           8  Ripatti         11  Mainiemi        14  Pääskyniementie 
   3 Lahnaniemi   6 Vintinniemi     9  Kissakoski  12  Malvaa  
 

Keräyspisteet on tarkoitettu pääsääntöisesti haja-asutusalueen niille kiinteistöille joilla 
syntyvän jätteen määrä on vuositasolla hyvin vähäinen, niille jotka sijaitsevat kaukana 
keräilyreitin ulkopuolella ja loma-kiinteistöille. 
 
Aluekeräyspisteisiin liittyvät ilmoittavat liittymisestään kirjallisesti Hirvensalmen 
kunnalle, teknisestä toimistosta saatavalla lomakkeella. 

 
Aluekeräyspisteisiin liittyneitä kiinteistöjä laskutetaan kerran vuodessa Hirvensalmen kunnan 
toimesta. Kiinteistön omistaja on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan omistussuhteiden ja 
henkilömäärien muutoksista Hirvensalmen kunnan tekniseen toimistoon. 

 
 Kirkonkylän taajaman asemakaava-alueen kiinteistöt eivät voi liittyä aluekeräyspisteisiin. 
 Luvattomasta jätepisteen käytöstä veloitetaan 232,40 €/kerta. 

 
Poikkeuslupa 
 
 Tulee hakea kirjallisella hakemuksella mikäli: 
 

- Haetaan maksuvapautusta järjestetystä jätehuollosta (rakennus on käyttökelvoton)  
 tai maksua taksasta poiketen tai haetaan pidennettyä ( yli 4 viikkoa) jäteastian tyhjennysväliä. 

 
- Vakinaisen kiinteistön Hirvensalmen kunnassa omistava hakee maksuvapautusta 
Hirvensalmen kunnan alueella sijaitsevan vapaa-ajan asuntonsa jätehuollosta. 

 
 - Biojätteen käsittelyyn ja keräilyyn ei myönnetä poikkeuslupia. 
 
 Poikkeuslupahakemuksia saa Hirvensalmen kunnan teknisestä toimistosta 
     

 
Jätteiden lajittelu 
 
 Biojäte 
 

Jätelain mukaan biojätettä ei saa laittaa muun jätteen sekaan.  
 
Kirkonkylän taajama-alueella on biojätteen keräily. 
 
Biojätteen kompostointi on sallittu kiinteistöillä umpikompostoria käyttäen, avokomposteihin ei 
biojätettä saa laittaa.   
 
Haja-asutus-alueella biojäte tulee aina kompostoida. 
 

Lasi, paperi, pahvi, metalli ja ongelmajäte. 
 
Tulee myös erotella muusta jätteestä. Eroteltaville jätejakeille on varattu astioita 
aluekeräyspisteissä.  Mikäli aluekeräyspisteellä ei ole jollekin jakeelle varattua astiaa tulee 
nämä jätteet  toimittaa lähimpään Hirvensalmen kunnan keräyspisteeseen. 
 



Myös kiinteistökohtaiseen keräilyyn liittyneet  taloudet  toimittavat  ko. jätejakeet 
aluekeräyspisteisiin, niille varattuihin astioihin mikäli kiinteistöillä ei ole omia 
lajitteluastioita.  ALUEKERÄYSPISTEISIIN EI SAA TUODA PISTEELLÄ 
LAJITELTAVAKSI SOPIMATONTA JÄTETTÄ KUTEN ESIM. HUONEKALUT,  PATJAT 
RAKENNUSJÄTE! (Katsotaan keräyspisteen luvattomaksi käytöksi, veloitus 
232,40€/kerta) 
 
Hirvensalmella on maksuton SER-keräyspiste sähkö ja elektroniikkalaitteille (kotitalouksien 
käytöstä poistetut kodinkoneet ja sähkölaitteet) os. Kangastie 4, 52550 Hirvensalmi.  
 
Kirkonkylän jätepisteessä Kangastie 4:ssä on pienmetallille oma astia sekä suuremmille  
metallilava (ei kylmälaitteita tähän).  
 
Ongelmajätteiden vastaanotto kirkonkylän aluekeräyspisteessä, os. Kangastie 4. 52550 
Hirvensalmi. 
Lääkejätteitä vastaanotetaan apteekeissa.    

  
RINKI-ekopisteet ovat pakkausten tuottajien järjestämiä keräyspisteitä, ja niissä kerätään  
lasi-, kartonki- ja metallipakkauksia. Rinki Oy vastaa Rinki ekopisteiden kunnossapidosta ja 
siivouksesta, palautteet: asiakaspalvelu (maksuton) puh. 0800 133 888 (ark. klo 7-21, la 9-18) 
tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@rinkiin.fi 
 
Hirvensalmella RINKI-ekopisteitä on kaksi osoitteissa: Halkorannankuja 1, S-market, 
Hirvensalmi (kartonkipakkaukset, lasi- ja metallipakkaukset)  
sekä Kangastie 4, Hirvensalmi ( edellä lueteltujen lisäksi paperi- sekä vaatekeräys). 
  

Mikkelin jäteasema ei ota vastaan kuormia jotka sisältävät 
lajittelematonta jätettä. 
 
Mikäli jäteastiassa havaitaan sinne kuulumatonta jätettä veloitetaan siitä jätteen haltijalta  
( Kiinteistöltä)  jätetaksan 7§ mukaisesti 141,40 € suuruinen lajittelumaksu (sis.alv.24%).  
Mikäli kyseessä on törkeä laiminlyönti tai jäterikkomus voidaan jätelain 147 § mukaisesti 
määrätä sakko. 
 
Jäteilmoitus- / poikkeuslupalomakkeita saa osoitteesta: 
 
HIRVENSALMEN KUNTA  puhelin 050 408 2785 
Tekninen toimisto 
Keskustie 2 
52550  HIRVENSALMI  
 
Lisätietoja Hirvensalmen kunnan jäteasioista: 
 
Poikkeusluvat:  Asko Viljanen, tekninen johtaja 050 300 0444 
 
Laskutus- ja  
asiakastietoasiat: Satu Myyryläinen, toimistosihteeri 050 408 2785 
 

    
 Jätteiden keräily: Lassila & Tikanoja Oyj  010 636 5000 
 
 Muita yhteystietoja: 
 
 Uutta Elämää -kierrätyskeskus    Lentokentänkatu 17 asiakaspalvelu 
           50150  MIKKELI 010 327 2940 
  
 Mikkelin  Seudun  

Ympäristöpalvelut Maaherrankatu 9-11  015 194 4700 
             50100  MIKKELI 
  ymparistopalvelut@mikkeli.fi 

mailto:asiakaspalvelu@rinkiin.fi

