
Savo-Pielisen 
jätelautakunta 

palvelee toimialueensa 
kuntalaisia jätehuollon 

viranomaisasioissa. 



Jätelautakunnalle kuuluvia tehtäviä

• jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja jätehuoltomääräyksistä
poikkeamisesta päättäminen

• jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen määrääminen ja 
jätemaksua koskevien muistutusten käsitteleminen

• jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn periaatteista päättäminen

• jätehuollon palvelutasosta päättäminen

• järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvistä aluerajauksista 
päättäminen

• jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumisen seuraaminen.

Savo-Pielisen jätelautakunta 
on kuntien yhteinen 
jätehuoltoviranomainen

Jätelautakunnan toiminta
Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja 
osin viranhaltijan päätöksillä. Alueen asukkaisiin vaikuttavista asioista, kuten 
jätehuoltomääräyksistä ja palvelutasosta, varataan kuntalaisille vaikuttamis-
mahdollisuudet ennen päätöksentekoa.

Jätelautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Sopijakunnat nimeävät jäsenet yhteiseen lautakuntaan seutu-
kunnittain. 

Lautakunnan isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Vaikka jätelautakunta 
on osa isäntäkunnan hallintoa, on viranomaistehtävien hoito isäntäkunnasta 
riippumatonta.

Jätehuollon 
viranomaistehtävät

Savo-Pielisen jätelauta-
kunta hoitaa jätelain mukaiset 

ja kuntien yhdessä sopimat 
jätehuollon järjestämisen 

viranomaistehtävät.



Yhteydenotot eri tilanteissa 

1.   Jätelautakuntaan voit olla yhteydessä, kun
 a. tarvitset lisätietoja jätehuoltomääräyksistä tai haluat 

hakea niistä poikkeamista (esimerkiksi pidennettyä 
jäteastian tyhjennysväliä)

 b. haluat hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä 
muistutuksen jätemaksusta (esimerkiksi, jos vakituinen 
asuinkiinteistö on jäänyt tyhjilleen)

 c. haluat, että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä, kun 
se on asuinkelvoton tai puretaan.

 www.jatelautakunta.fi

2.   Jätekukkoon voit olla yhteydessä, kun
 a. haluat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon tai haluat 

muutoksia omiin jätehuoltopalveluihin

 b. tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista tai neuvontaa 
jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyen

 c. haluat lisätietoja jätelaskusta tai toivot korjausta 
jätelaskussa olevaan virheeseen (esimerkiksi puutteelliset tai 
väärät asiakastiedot).

 www.jatekukko.fi

3.   Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen 
2.   voit olla yhteydessä, kun
 a. haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä,  

kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua

 b. haluat ilmoittaa roskaantuneesta alueesta.

 Ks. oman kuntasi internet-sivut

Jätehuoltomääräykset 
ja jätetaksa

Jätelain mukaan kaikkien asuin- ja 
vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä 

alueella järjestettyyn jätehuoltoon. 

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty 
se, miten jätehuolto on kiinteistöillä 

hoidettava. Jätehuollosta peritään 
lain mukaisesti jätemaksut. 

Jätemaksut määräytyvät jätelauta-
kunnan päättämän taksan mukaisesti.

Jätehuollon 
eri toimijat

1. Savo-Pielisen jätelautakunta: 
jätehuollon viranomaistehtävät

2. Jätekukko: jätehuollon palvelu-
tehtävät eli yhdyskuntajätehuollon 

käytännön järjestäminen

3. Kuntien ympäristönsuojelu-
viranomaiset: jätehuollon 

valvontatehtävät



Asiakas-
palvelu auki:  

arkisin klo 8.00–15.30 
ja kesäaikana 
8.00–15.00.

Pieksämäki

Konne-
vesi

Vesanto

Tervo

Kuopio Tuus -
niemi

Kaavi

Juuka

Rauta-
vaara

Valtimo

Nurmes

Lieksa

Maaninka
Nilsiä

Juan-
koski

Siilin-
järvi

Rauta-
lampi

Suonen-
joki

Savo-Pielisen jätelautakunta  |  Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42), 70111 KUOPIO

puh. 017 185 668  |  jatelautakunta@kuopio.fi
www.jatelautakunta.fi

FC
 M

ai
no

nn
an

te
ki

jä
t 

• 
O

ffs
et

p
ai

no
 L

. T
uo

v
in

en
 K

y 
2

0
12


