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Jätehuolto Sysmän haja-asutusalueella  
  

Sysmän kunnan alueen jätehuollon järjestämisvastuu siirtyy Sysmän kunnalle 

18.9.2022 alkaen. Salpakierto Oy:n tai Lahden seudun jätelautakunnan kanssa 

sovitut asiat ja päätökset jatkuvat keskeytyksettä 18.9.2022 alkaen. 

 

Vuokrattujen sekajäteastioiden tyhjennys- sekä vuokrasopimukset siirtyvät ja 

jatkuvat normaalisti, jatkossa maksut perii uusi jätteen kuljettajayritys tai kunta. 

 

Energiajätteen keräys lakkaa 18.9.2022 alkaen. Jos sinulla on vuokrattu 

energiajäteastia, urakoitsija noutaa sen pois. 

 

Mikäli jätehuollon sopimuksiin haja-asutusalueella tarvitsee tehdä muutoksia, 

tulee siitä sopia jo Sysmän kunnan kanssa. Aikaisemmin tehdyt sopimukset 

jatkuvat keskeytyksettä sovittuine tyhjennysrytmeineen yms. (pl. 

energiajätteen keräyksen lakkaaminen).

 

Jätehuoltoon liittyminen  

 

Hanki kiinteistölle jäteastia sekajätteelle tai tiedustele jäteastioiden 

vuokrausmahdollisuutta. Mikäli sinulla on ennen 18.9.2022 sovittu 

sekajäteastian vuokrauksesta jätekuljettajan kanssa, jatkuu vuokrasopimus 

normaalisti, jatkossa vuokran perii uusi jätteen kuljettajayritys. 

 

Tilaa jäteastioille tyhjennys (kts. kohta Yhteystiedot/Jätteen kuljetus 

(liittyminen)).  

  

Jätekimppa  

  

Selvitä voitko käyttää toisen kiinteistön kanssa yhteistä ns. kimppajäteastiaa.  

  

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 keräysvälineestä tai   

• kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai   

• vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu 

venepaikan yhteyteen.  

  

Kompostorikin voi olla yhteiskäytössä.  

  

Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee vapaamuotoinen ilmoitus 

jatehuolto@sysma.fi tai kirjeitse Valittulantie 5, 19700 Sysmä. 
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Aluekeräyspiste  

  

Jos kiinteistöllesi ei ole mahdollista ajaa jäteautolla, liity aluekeräyspisteen 

asiakkaaksi. Aluekeräyspisteen käytöstä maksat vuosimaksun siinäkin 

tapauksessa, vaikka kiinteistö olisi käytössä vain osan vuotta.  

  

Jätteiden lajittelu  

Lajittele jätteet seuraavasti:  

  

• Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset voit viedä RINKI- 

keräyspisteisiin.   

• Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös RINKI-

pisteiden yhteydessä. 

• Sekajäte (muut kuin edellä mainitut kotitalouden jätteet) 

 

RINKI-keräyspaikkojen sijainnit löydät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n 

internetsivuilta rinkiin.fi. Nettisivuilta löydät myös lisätietoa, mitä keräyspisteellä 

kerätään. Paperinkeräyspaikat löydät nettisivuilta kierratys.info.  

Lajitteluasema 

Sysmän alueella syntyvät muut kuin edellä mainitut jätteet muun muassa 

rakentamisesta syntyvät jätteet toimitetaan Sysmän lajitteluasemalle 

osoitteeseen: 

Koskueentie 7c, 19700 Sysmä 

Lajitteluasemalla vastaanotetaan seuraavia jätteitä: 

• Asbesti 
• Betoni- ja tiilijäte 
• Erityiskäsiteltävä jäte 
• Haravointijäte 
• Kattohuopa 
• Kestopuu 
• Vaaralliset jätteet 
• Sähkölaitteet 

 
Lisätietoa lajitteluaseman toiminnasta: 

https://www.sysma.fi/jatehuolto 

 

Jäteastioiden tyhjennysvälit  
  

Älä laita jäteastiaan vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta 

jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet lajitteluasemalle 

(Koskueentie 7c, 19700 Sysmä). 
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Voit sopia sekajäteastian tyhjennysväliksi 2, 4, 8 tai 16 viikkoa.  

 

  tyhjennysväli  

Sekäjäte     2 viikkoa 

Sekajäte, biojäte kompostoidaan 4, 8 tai 16 viikkoa  

 

 Kompostoinnista on jätettävä ilmoitus Sysmän kuntaan. 

Huomioi jäteastian kokoa valitessasi, että tuottamasi jätteet mahtuvat astiaan ja 

saat kannen kiinni. Jäteastian viereen jätetyistä roskapusseista kerätään 

erillinen maksu. 

Tyhjennyshinta määräytyy astian koon mukaan. 

  

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  

  

Voit hyödyntää muitakin jätteitä kiinteistölläsi:  

 

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

Voit polttaa käsittelemätöntä puuta. Käytä sytykkeenä paperia ja pahvia.  

  

Älä hävitä jätettä polttamalla!   

Älä myöskään hautaa jätettä maahan!  

 

Käytätkö vapaa-ajan asuntoa vain osan vuotta?  
  

Jos et käytä vapaa-ajan asuntoasi yli neljään viikkoon, voit keskeyttää siksi 

ajaksi jätteenkuljetuksen. Toimita vapaamuotoinen määräaikainen 

keskeytyshakemus jatehuolto@sysma.fi tai kirjeitse Valittulantie 5, 19700 

Sysmä. 
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Aluekeräyspisteen käytöstä maksat vuosimaksun siinäkin tapauksessa, vaikka 

kiinteistö olisi käytössä vain osan vuotta.  

  

 Eikö omistamaasi asuntoa käytä kukaan?  
  

Kun asuntosi on käyttämätön yli vuoden, eikä jätettä kerry, sinun tulee tehdä 

vapaamuotoinen jätehuollon keskeytyshakemus jatehuolto@sysma.fi tai 

kirjeitse Valittulantie 5, 19700 Sysmä. 

Onko omistamasi asunto käyttökelvoton tai onko se purettu?  
  

Tee vapaamuotoinen hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi, kun 

asuntosi tai vapaa-ajan asuntosi on jo siinä kunnossa, ettei sitä voi enää 

käyttää. Jos kiinteistölläsi oleva rakennus on purettu tai se on muutoin 

tuhoutunut tee siitä vapaamuotoinen hakemus jätehuollon perusmaksun 

poistamiseksi jatehuolto@sysma.fi tai kirjeitse Valittulantie 5, 19700 Sysmä. 

Hakiessa tulee esittää todistus asunnon käyttökelvottomuudesta tai 

rakennuksen purkamisesta. 

  

 

Yhteystiedot  
  

Neuvonta:   

 

Jätteen kuljetus (liittyminen) 

Jätteiden lajittelu 

Ilmoitukset ja hakemukset 

 

arkisin ti-to klo. 12.00–15.00 

p. 044 713 4553 

 

sähköposti: jatehuolto@sysma.fi 
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