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1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 
 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuol-
tomääräyksiä. 
 
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Uudenkaupungin kaupungin alueella. 
 
Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuol-
lon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympä-
ristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan 
näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluviin jätteisiin. 
 
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon pii-
riin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja 
käsittelyyn toimittamiseen. 
 
Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 
 

• 5 § (Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämis-
velvollisuuden perusteella) 

• 16 § (Kompostointi) 1, 3, 4, 5 ja 6 momentit 
• 17 § (Jätemylly) 
• 18 § (Jätteen polttaminen) 1 ja 4 momentit 
• 19 § (Jätteen hautaaminen) 
• 20 § (Jäteastiatyypit) 1–4 ja 6 momentit 
• 22 § (Jäteastioiden täyttäminen) 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja 9 momentit 
• 24 § (Kunnossapito ja pesu) 
• 25 § (Jäteastian sijoittaminen) 
• 27 § (Alueelliset kierrätysjätteiden keräyspaikat) 
• 28 § (Jätteen kuormaaminen) 
• 29 § (Jätteen kuljettaminen) 
• 33 § (Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi) 1, 3, 4 ja 6 mo-

mentit 
• 34 § (Kulku saostus- ja umpisäiliöille sekä säiliöiden kannet) 
• 36 § (Yleisötilaisuuksien jätehuolto) 
• 37 § (Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla) 
• 38 § (Vaarallisten jätteiden jätehuolto) 1, 2, 5 ja 7 momentit 
• 39 § (Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä) 
• 40 § (Erityisjätteet) 
• 41 § (Tiedottamisvelvoite) 
• 42 § (Jätehuoltomääräysten valvonta) 
• 43 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä) 
• 44 § (Voimaantulo) 
• 45 § (Siirtymäsäännökset) 

 
Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomää-
räysten 16–19 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäris-
töluvassa. 
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Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai 
määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- 
ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, 
viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen. 

 

2 § Määritelmät 
 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 
 
Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta 
ja määrästä riippumatta. 
 
Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syn-
tyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syn-
tyvää vastaavaa jätettä. 
 
Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat 
haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä 
keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, hai-
sevat sekä pölyävät jätteet. 
 
Jätehuoltorekisterillä jätelain 142 §:n mukaista alueellisten ELY-keskusten ylläpitä-
mää rekisteriä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä 
harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity.  
 
Jätehuoltoviranomaisella jätelain 23 §:n mukaista kunnan määräämää kuntalaissa 
(410/2015) tarkoitettua toimielintä. Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltoviranomai-
sena toimii tekninen lautakunta. 
 
Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen 
käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä. 
 
Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä 
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 
 
Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte 
on. 
 
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaan-
ottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varas-
tointia ja kuljetusta varten. 
 
Kierrätettävällä jätteellä jätettä, joka valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai ai-
neeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Kierrätettäviä jätteitä ovat muun 
muassa paperi, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, metalli ja biojäte. 
 
Kierrätyspisteellä kunnan tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa 
kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä jätelaji. Kierrätyspisteellä ei kerätä poltetta-
vaa jätettä. 
 
Kiinteistöllä maanomistuksen yksikköä, joka merkitään kiinteistörekisteriin. Jätehuol-
tomääräyksissä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöä, jolla on yksi tai useampi raken-
nus, joissa syntyvä jäte kuuluu kunnan jätehuoltovastuulle. 
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Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää 
jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai 
kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkulje-
tusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asi-
asta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukai-
sesti. 
 
Kuljetusrekisterillä kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätelain 143 §:n mu-
kaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimitta-
mat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennysker-
roista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. 
 
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai 
aluekeräystä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden 
noudon tilaamisesta kiinteistöiltä tai järjestää aluekeräyksen näiden jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumi-
sessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja terveys-
palveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hal-
linto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syn-
tyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin eivät kuulu ne jätteet, joiden jäte-
huolto on tuottajan vastuulla. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla 
jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä tai muuta kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-
suuden piiriin kuulumatonta jätettä, jonka jätehuollon kunta järjestää jätelain 33 §:n 
perusteella. Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen 
jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja 
jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jäte-
huoltojärjestelmässä. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain 
nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitel-
lään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvel-
vollisuuden perusteella. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, 
joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. 
 
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, 
jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jät-
teistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteis-
töittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. 
 
Pakkausjätteellä lasista, metallista, kartongista tai muovista valmistettuja kuluttaja-
pakkauksia, jotka ovat käyttönsä jälkeen luokiteltavissa jätteeksi. Kotitaloudessa syn-
tyviä pakkausjätteitä ovat esimerkiksi maitopurkit, muropakkaukset, säilyketölkit ja 
hillopurkit. 

 
Poltettavalla jätteellä sellaista sekalaista yhdyskuntajätettä, josta on syntypaikalla 
lajiteltu erilleen kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet.  
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Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jä-
tettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. Uudenkaupungin alueella syntyvät 
puutarhajätteet lajitellaan vastaanottajan ohjeen mukaan risut ja haravointijäte erik-
seen. 
 
Saostussäiliöillä rakennuksen jätevesienkäsittelyjärjestelmään kuuluvia säiliöitä, joi-
hin kerääntyy jäteveden sisältämää lietettä. 
 
Taajamalla Suomen ympäristökeskuksen tuottaman taajamarajauksen mukaista vä-
hintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m 
ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerros-
ala ja keskittyneisyys. (ykr-taajama). 
 
Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista 
kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markki-
noille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia 
jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniik-
karomu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. 
 
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle. Jätteellä on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaa-
rallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava omi-
naisuus (vaaraominaisuus). Asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi 
lääkejätteet, paristot, akut, loisteputket, energiansäästölamput, jäteöljyt, öljynsuodatti-
met ja muut öljyiset jätteet, liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet, torjunta-aineet, paine-
kyllästetty puu, elohopeaa sisältävät kuume- ja lämpömittarit ja vaaraominaisuuksia 
osoittavin merkein merkityt kemikaalijätteet.  
 
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa 
ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä 
laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää 
jätettä. 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisilla jätelain yleisiä valvontaviranomaisia, joita ovat 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Uudessakaupungissa Uudenkaupungin 
kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta sekä alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY-keskus).  

 

3 § Jätehuollon tavoitteet 
 

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla 
asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 
 
Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti 
vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on 
valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei 
ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä 
vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. 
Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta 
paras lopputulos. 
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2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan 
jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan 
yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiin-
teistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saarikiinteistöt toi-
mittavat jätteensä venepaikkasopimuksensa mukaiseen Uudenkaupungin Satama 
Oy:n jätepisteeseen. 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuol-
lon piiriin kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta 10 §:n mukaisiin kunnan osoittamiin 
vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajäte-
huollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä ke-
räyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vas-
taanottopaikkoihin. 

 

5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämis-
velvollisuuden perusteella 
 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämis-
velvollisuuden perusteella. Palvelutarjonnan puute tulee kuitenkin kunnan jätehuolto-
viranomaisen toimesta ennen päätöstä todentaa. Toissijaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta tekee kiinteistön tai 
muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liitty-
misestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä mitä palveluita kyseinen sopimus 
koskee. 

 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
 

Uudenkaupungin kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vas-
taa kiinteistön haltija. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, että 
kiinteistön haltija ottaa yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiin-
teistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja 
kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön halti-
jan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltore-
kisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuol-
torekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 
 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 
 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjes-
tää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 
 
Mikäli kiinteistö sijaitsee saaressa ilman maantieyhteyttä, kiinteistön haltijan järjes-
tämä keräyspaikka voidaan sijoittaa satamaan, josta kiinteistölle kuljetaan. 
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8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 
 
Lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisastian (ns. 
kimppa-astia) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä poltettavan jätteen että eri-
laisten kierrätettävien jätelajien keräämiseen. Kiinteistön etäisyys sen käyttämästä 
yhteisastiasta voi olla taajamassa enintään yksi kilometri ja taajaman ulkopuolella 
enintään 10 kilometriä. Mikäli kunnassa on sekä vakituinen että vapaa-ajan asunto ja 
näiden välimatka on enintään 10 kilometriä, niin näistä on mahdollista tehdä yhteis-
käyttöastian.  
 
Kiinteistö voi liittyä yhteisastian käyttäjäksi edellä mainittuja etäisyysrajoituksia nou-
dattaen. Saaressa ilman maantieyhteyttä sijaitsevan kiinteistön osalta etäisyys yhteis-
käyttöiselle jäteastialle lasketaan siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan. 
 
Yhteisastian on oltava riittävän suuri (vähintään 60 l / talous) sitä käyttäviin kiinteistöi-
hin ja näissä määräyksissä esitettyihin tyhjennysvelvoitteisiin nähden. Vakituisilla 
asunnoilla jäteastian tilavuuden on oltava vähintään 60 l / käyttävä henkilö. Käyttäjät 
ovat velvollisia huolehtimaan yhteisastian ja yhteisen keräyspaikan ja niiden lähiym-
päristön siisteydestä.  
 
Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviran-
omaiselle. Lisäksi ilmoitus tehdään kuljetusyritykselle. Ilmoituksen tulee sisältää seu-
raavat tiedot: 
 

• Yhteisastian vastuuhenkilö 
• Kerättävä jätelaji 
• Jäteastian/-astioiden sijainti, koko ja määrä sekä tyhjennysvälit 
• Jäteastian tyhjentävä yritys 
• Kiinteistöjen osoitteet tai kiinteistötunnukset sekä omistajien ja haltijoiden ni-

met ja kotiosoitteet 
• Kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen asunto, vapaa-ajan asunto) 
• Vakituisten asuinkiinteistöjen asukasmäärä 

Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. Jäte-
huoltoviranomaisella on oikeus purkaa kimppa, mikäli käy ilmi, että kimppa on jäte-
huoltomääräysten vastainen tai esimerkiksi kimpan käyttäjien tietoja tai muutoksia 
tiedoissa ei ilmoiteta. 

 

9 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljet-
taminen 
 

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät esimerkiksi suuren kokonsa, poikkeuksellisen 
laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa tai sovellu kerättäväksi kierrätyspisteisiin, on toimitettava kunnan osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai 
tilaamalla jätehuoltoyrityksen tarjoaman erillisen noutopalvelun. 
 
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu 
näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltu-
mattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämi-
sestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta kunnan osoittamaan 
paikkaan. 
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10 § Jätteiden vastaanottopaikat 
 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan 
osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 
kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat kun-
nan järjestämät vastaanottopaikat, kuten jätekeskukset ja kierrätyspisteet. Tuottaja-
vastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin 
 
Uudenkaupungin kaupunki pitää yllä ajantasaista listaa kierrätyspisteistä ja järjestä-
mistään vastaanottopaikoista internetsivuillaan. 
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pi-
täjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet 
on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
Vastaanottopaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto-
paikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jä-
teastia. Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jä-
tettä. 

 

3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

11 § Erikseen lajiteltavat kierrätettävät jätteet 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskun-
tajätteestä on lajiteltava erikseen kierrätettävät jätteet. Jätteen haltija huolehtii jättei-
den lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. 
 
Kierrätettävät jätteet toimitetaan kunnan osoittamaan kierrätyspisteeseen tai tuottajan 
järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteiden lajittelussa on noudatettava tuotta-
jayhteisöjen lajitteluohjeita. 
 
Kierrätettävät jätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen 
jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville kierrätettäville jät-
teille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä kierrätettävää jätettä ei saa luovuttaa kunnan tai tuottajan 
lukuun toimivalle yrityksen lisäksi muille. Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen 
pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 
13 ja 14 §:n mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 
 
Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei jätehuoltomääräysten 
mukaan tarvitse kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön hal-
tija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkulje-
tusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. 

 

12 § Energiana hyödynnettävä poltettava jäte 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kier-
rätystä varten lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen jä-
teastiaan. Poltettavalle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa 
sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä. 
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Jos kiinteistöllä ei kerätä erilleen tai kompostoida biojätettä, on biojäte laitettava pol-
tettavan jätteen jäteastiaan. 
 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käy-
tössään poltettavalle jätteelle tarkoitettu jäteastia. 

 

13 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 

Asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiin-
teistökohtaisiin jäteastioihin kiinteistön huoneistolukumäärän perusteella seuraavasti: 

 
Jätelaji Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä 
Metalli 4 tai enemmän  
Lasipakkaukset 10 tai enemmän 
Biojäte 10 tai enemmän 
Kartonkipakkaukset 10 tai enemmän 
Muovipakkaukset 10 tai enemmän 
Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

 
Biojätteen, metallin ja pakkausten erilliskeräys järjestetään taajama-alueilla. Biojät-
teen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan 
kyseisellä kiinteistöllä. 

 
Taajamissa sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit-
teet eivät koske, voivat sopia kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkulje-
tukseen liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 
 
 
 

14 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä 
syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumi-
sessa syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistö-
kohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 

 
Jätelaji Jätemäärä keskimäärin viikossa  
Metalli yli 10 kg tai yli 70 litraa  
Lasipakkaukset yli 10 kg tai yli 40 litraa  
Muovipakkaukset yli 10 kg tai yli 290 litraa 
Biojäte yli 50 litraa viikossa  
Kartonkipakkaukset yli 10 kg tai yli 250 litraa  
Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 
Muu hyödyntämiskelpoinen jäte-
laji 

kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätela-
jin kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 

 
Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoi-
daan kiinteistöllä. 

 
Taajamissa sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit-
teet eivät koske, voivat sopia kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiseen 
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jätteenkuljetukseen liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kierrätettävät jätteet 
tulee kuljettaa kunnan tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 

 

15 § Muut erikseen kerättävät jätteet 
 

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikkaromu 
sekä ajoneuvojen renkaat) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestä-
mään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten 
järjestettyihin palautuspisteisiin. 

 
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi 
näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukai-
sesti. 
 
Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä 
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan osoittamaan vas-
taanottopaikkaan. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asu-
misessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 
 
Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syn-
tyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja 
purkujätteet toimitetaan kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.  
 

4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

16 § Kompostointi 
 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, kuivakäymäläjätettä, puutar-
hajätettä sekä sellaisia jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä, joiden omatoiminen 
kompostointi on sallittu näiden määräysten 35 §:n mukaisesti. Kompostori on sijoitet-
tava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kom-
postiin saa laittaa ainoastaan kompostoituvaa jätettä. 
 
Enintään neljä naapurikiinteistöä tai muuta lähekkäin sijaitsevaa kiinteistöä voivat 
käyttää yhteistä kompostoria. Yhteiselle kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, 
jonka on pyydettäessä ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle tiedot yhteisessä kom-
postorissa kompostoitavista jätteistä sekä kiinteistöistä, joilta jätteitä otetaan vastaan 
yhteisessä kompostorissa kompostoitavaksi. 
 
Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmas-
toidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Jos kompostointi on 
ympärivuotista tai tapahtuu taajamassa, on kompostorin oltava lämpöeristetty. Kom-
postorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän kompostoitavan jätteen 
määrään. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 35 §:ssä tarkoi-
tettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitusta varten suunnitellussa 
suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pää-
syltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Lisäksi näiden jätteiden 
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kompostointi edellyttää, että valmis kompostituote voidaan hyödyntää asianmukai-
sesti kiinteistöllä.  Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 
 
Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa 
kunnossa. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatu-
neet. 
 
Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorissa, kehikossa tai aumassa. Puutarha-
jätteen kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Puutarhajäte, jota ei kom-
postoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava kunnan osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. 

 

17 § Jätemylly 
 

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty.  
 

18 § Jätteen polttaminen 
 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. 
 
Taajamien ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, 
kuivia lehtiä, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä 
kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. 
 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa käsittelemä-
töntä puujätettä, risuja ja oksia. Sytyttämiseen saa käyttää vähäisiä määriä paperia, 
pahvia ja kartonkia. 
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle kohtuutonta savu-, noki-, haju- tai terveys-
haittaa. 
 

19 § Jätteen hautaaminen 
 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. 

5 luku Jäteastiat 

20 § Jäteastiatyypit 
 

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätteiden kerää-
mistä varten. 
 
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiin-
teistöllä syntyvää jätemäärää. 
 
Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon 
ottaen. 
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina tulee käyttää 
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1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja 
jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun; 

2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteis-
töllä; 

3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa 
jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 

4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon 
kiinteistöllä; 

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräyk-
seen soveltuvia muita jäteastioita. 

 
Ilmeisen työturvallisuusriskin aiheuttavien jäteastiatyyppien käyttö on kielletty. Jä-
tesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä tai pelkkää jätesäkkiä ei saa käyttää kiinteis-
töittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jäte-
huollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioi-
den käytön, mikäli se ei vaaranna työturvallisuutta eikä siitä aiheudu vaaraa tai hait-
taa ympäristölle. 

 

21 § Jäteastioiden merkitseminen 
 

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, 
jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttä-
mällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. 
 
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan tahon yhteystiedot. Jäteastia, 
joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian 
haltijan yhteystiedoilla, esimerkiksi kiinteistön osoitenumerolla. Jätelajimerkinnöistä 
vastaa keräysvälineen omistaja, tyhjennystiedoista kuljetuksen suorittaja. 

 

22 § Jäteastioiden täyttäminen 
 

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. 
 
Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan 
olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheut-
taa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin 
saa työturvallisuussyistä laittaa jätettä enintään 60 kg. Jäte tulee aina sijoittaa jäteas-
tiaan niin, että astian kansi menee kiinni. 
 
Jätteen ollessa erityisen painavaa on astia jätettävä vajaaksi. Poikkeuksellisesti syn-
tyvä ylimääräinen jäte tulee pakata. Tällöin käsin nostettavan pakkauksen kuten jä-
tesäkin paino saa olla enintään 15 kg. 
 
Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa 
sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 
 
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista 
jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jä-
teastiaan. 
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Biojäteastiassa on käytettävä prosessiin soveltuvaa suojasäkkiä tai biojäte on pakat-
tava paperiin tai muuhun biohajoavaan kääreeseen ennen sen sijoittamista biojäteas-
tiaan. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 
 
Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että se on aina mahdollista tyhjentää koneelli-
sesti. 
 
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen jäteastiaan ei saa laittaa: 
 

• palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 
• vaarallisia jätteitä 
• lääkkeitä 
• erityisjätteitä 
• aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun 

syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen 
tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle 

• aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vai-
keuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista 

• nestemäisiä jätteitä 
• hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 
• käymäläjätettä tai jätevesilietteitä 
• suuria määriä puutarhajätettä tai risuja. 

 
Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa poltettavan jät-
teen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 
 
Lämpökattiloiden öljytuhka tai muu vastaava tuhka, noki ja kuona tulee käsitellä vaa-
rallisena jätteenä. 

 

23 § Tyhjennysvälit 
 

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein, jotta ne voidaan aina sul-
kea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaan-
tumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat on tyhjennettävä vähin-
tään seuraavasti: 

 
Jätelaji Pisin tyhjennysväli  

kesäaikana  
(viikot 18–40) 

Pisin tyhjennysväli  
talviaikana  
(viikot 41–17) 

Poltettava jäte 4 viikkoa 4 viikkoa 
Poltettava jäte, jos kiinteistöllä on 
biojätteen erilliskeräys tai kompos-
tointi 

12 viikkoa* 12 viikkoa* 

Muovipakkaukset  12 viikkoa 12 viikkoa 
Biojäte  2 viikkoa 2 viikkoa 
Biojäte, joka kerätään maahan upo-
tettuun säiliöön tai koneellisella 
jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 
tai -tilaan 

2 viikkoa 4 viikkoa 

Muut kierrätettävät jätteet 6 kuukautta 6 kuukautta 
 

* Biojätteen kompostoinnista tai erilliskeräyksestä tehdään ilmoitus, jos kiinteistö ha-
luaa poltettavan jätteen jäteastian tyhjennettäväksi harvemmin kuin 4 viikon välein. 
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Säännöllisessä ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on 
tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 

24 § Kunnossapito ja pesu 
 

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyk-
sestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä 
aina tarvittaessa. Poltettavan jätteen jäteastia on pestävä vähintään kerran vuodessa. 
Biojäteastia on pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäteastian pesusta vastaa 
sen haltija. 
 

6 luku Jätteen keräyspaikat 

25 § Jäteastian sijoittaminen 
 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, 
porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuo-
neessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava 
ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. 
 
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon 
sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voi-
daan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. 
 
Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, 
portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, 
kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat 
laitteet tai rakenteet. 
 
Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä 
asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka 
sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. 
 
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa si-
joittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jät-
teenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta 
varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta 
on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 
 
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee es-
teettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä 
sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli 
kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan 
perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen. 
 
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee 
esteettä tyhjentämään jäteastiat. 
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26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 
 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin, on lukitus 
järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii oveen. Lukituksessa on käy-
tettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää koodilukkoa 
tai avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava 
avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyy-
teen. 
 
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen 
toimintakuntoisuudesta. 

 
 
 

27 § Alueelliset kierrätysjätteiden keräyspaikat 
 

Alueellisia kierrätysjätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa kun-
nan, tuottajien ja mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla kierrätysjättei-
den keräyspaikoilla eli kierrätyspisteillä. 
 
Alueelliselle kierrätysjätteiden keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jä-
tettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuo-
lelle. 
 
Alueelliseen kierrätysjätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittami-
seen vaaditaan jätehuoltoviranomaisen ja maanomistajan suostumus sekä tarvitta-
essa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätteen ammattimaisesta keräys-
toiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
 
Alueellisesta kierrätysjätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava ke-
räyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta 
ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspis-
teestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä 
ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella kier-
rätysjätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 

 

7 luku Jätteenkuljetus 

28 § Jätteen kuormaaminen 
 

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 6–
22. Poikkeuksellisesti kuormausta voidaan tehdä lauantaisin klo 8.00–18.00 ja pyhä-
päivisin klo 9.00–18.00. Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
 
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kul-
jetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet 
on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa 
aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa. 
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29 § Jätteen kuljettaminen 
 

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse 
kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kul-
jetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava 
säiliön tiiveydestä. 
 
Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen 
aikana. 
 
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatui-
set jätelajit voidaan sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta 
haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle. 
 
Jätteenkuljettajan on jätekuljetuksen aikana pidettävä mukanaan ote jätehuoltorekis-
teristä. Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava sel-
villä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. 

30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeit-
tain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jät-
teistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai 
sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. 
 
Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa 
olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityö-
kaluja. 
 
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merki-
tään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen. 

 

31 § Jätteen vastaanottopaikat kuljetustoiminnan harjoittajille 
 

Jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat 
jätteet kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kunta pitää yllä ajantasaista listaa 
järjestämistään vastaanottopaikoista internetsivuillaan. 
 
Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoi-
hin.  
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina auki-
oloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottajan antamia ohjeita. 
Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanotto-
paikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätela-
jin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi. 
 
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätök-
sellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ter-
veydelle. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa poltettavan jätteen seassa sellaisia 
jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 
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32 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 
 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa 
käyttämättömänä. 
 
Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen asiasta 
on sovittava jätteenkuljettajan kanssa. Jätteen kuljettaja antaa tiedon keskeytyksestä 
jätehuoltoviranomaiselle jätteenkuljetustietojen toimittamisen yhteydessä (30 §). 
 
Yli kuusi kuukautta kestävästä keskeytyksestä on lisäksi ilmoitettava kirjallisesti jäte-
huoltoviranomaiselle.  
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä 
määrätään näiden jätehuoltomääräysten 33 §:ssä. 

 

8 luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskunta-
jätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 

33 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 
 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jäte-
vesiliete on poistettava tarvittaessa ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostus-
säiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteen-
poisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta 
useammin. 
 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava 
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähin-
tään kerran vuodessa ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. 
Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 
 
Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistökohtaiseen jätevesien kä-
sittelyjärjestelmään liittyvät fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähin-
tään kerran vuodessa.  
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesijärjestelmän sekä hiekan-, öljyn- ja ras-
vanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista, huolloista sekä tyhjennysten suorit-
tajista. 
 
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa 
kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jäte-
huoltorekisteriin. 
 
Kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaa-
vat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei niitä ole kä-
sitelty omatoimisesti jätehuoltomääräysten 35 §:n mukaisesti. 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 
edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Keskeytyksestä ilmoitetaan kirjallisesti jäte-
huoltoviranomaiselle.  
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34 § Kulku saostus- ja umpisäiliöille sekä säiliöiden kannet 
 

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että keräysvälineelle pääsee esteettömästi ja turvalli-
sesti. Kiinteistöllä sijaitsevan kulkuväylän kantavuuden tulee olla riittävä tyhjennyska-
lustolle. Tyhjennyskalustolla on päästävä tyhjennettäessä 30 metrin etäisyydelle ke-
räysvälineestä siten, että korkeusero keräysvälineeseen on enintään 5 metriä. 
 
Lietesäiliöiden tyhjennysaukkojen kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuväli-
neellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Kansien pitää olla 
ehjiä ja turvallisia siten, että kaivoihin ei pääse putoamaan kannen ollessa kiinni ja 
etteivät lapset saa niitä helposti auki. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. 

 

35 § Lietteen omatoiminen käsittely 
 
Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään 
sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä 
etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen omassa asumisessaan syntyvän lietteen 
sekä lisäksi korkeintaan kolmen lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen ja 
levittää sen hygieeniseksi käsiteltynä lannoitustarkoituksessa peltoon. Liete on aina 
käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran hyväksymällä tavalla. 
 
Ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle laatii se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyn-
tää lietteen. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan hen-
kilön yhteystiedot, tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään, käsiteltävän ja 
hyödynnettävän lietteen määrä ja laatu, kuvaus käsittelystä, jolla liete hygienisoidaan, 
hygienisoidun lietteen käyttötarkoitus ja -tapa sekä 
pellon sijainti ja ala, jonne hygienisoitu liete levitetään ja peitetään.  
 
Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen 
lietteen sekä harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteis-
töllä, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi. Kantovedellä tarkoitetaan talous- 
tai pesuvettä, joka kannetaan tai pumpataan käsin käyttöpaikalle kaivosta tai vesis-
töstä. Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, nestemäisen lietteen kom-
postointi on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poi-
keta näistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos 
muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaa-
raa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
 
Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on 
vähäinen, voi sen kompostoida kiinteistöllä 16 §:n mukaisesti. 
 
Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 50 litraa 
vuodessa. 
 
Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 16 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa 
kunnan osoittamaan paikkaan. 
 
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 16 §:n mukaisesti tai 
hyödyntää ravinteena pelloilla. 
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Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä 
tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. 

 

9 luku Roskaantumisen ehkäiseminen 

36 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 
 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä 
vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden 
lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisim-
man vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita 
eri jätelajien keräämistä varten. 
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään 
myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa. 
 
Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien ke-
räämistä varten. Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden 
päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden 
täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä 
ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 
 
Tilaisuudessa, jossa poltettavan jätteen lisäksi syntyy kierrätettäviä jätteitä, kuten la-
sia, metallia tai kartonkia, on ne kerättävä omiin astioihinsa, jos niitä kertyy yli 10 kg 
jätelajeittain tilaisuuden aikana. Biojäte on kerättävä erilleen, jos sitä syntyy yli 50 lit-
raa tilaisuuden aikana. 
 
Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä 
se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtu-
maa. 

 

37 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 
 

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 
 
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen 
siisteydestä. 
 
Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarha- ja haravointijätteiden vienti 
katu-, puisto- ja viheralueille sekä muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty. 

 

10 luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

38 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 
 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. 
 
Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoi-
tettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 
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Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava 
kunnan niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset 
jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava 
tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava ap-
teekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä kunnan kanssa, tai 
kunnan niille osoittamaan paikkaan. 
 
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elin-
keinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on 
ympäristölupa sen vastaanottamiseen. 
 
Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etu-
käteen vastaanottajan kanssa. 
 
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 
ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on 
mahdollista ja turvallista. Jos alkuperäispakkausta ei voi käyttää, on pakkaukseen 
merkittävä jätteen laatu.  

 

39 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 

Muilla kuin asuinkiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapah-
tua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin 
kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia 
varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. 
 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-
tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nes-
tettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on ka-
tettu. 
 
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koske-
vat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Li-
säksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallis-
ten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 
 
Kiinteistöllä ei saa varastoida vaarallisia jätteitä 12 kuukautta kauemmin.  

 

40 § Erityisjätteet 
 

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioi-
hin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toi-
menpiteet. 

 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukseen on merkittävä, mitä pak-
kaus sisältää. Tunnistettava biologinen jäte on toimitettava vaarallisen jätteen käsitte-
lyyn. 
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11 luku Muut määräykset 

41 § Tiedottamisvelvoite 
 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville 
näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjär-
jestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.  
 
Jätteenkuljetuspalvelun tuottajan on tiedotettava jätteenkuljetusta tilaavalle näiden 
jätehuoltomääräysten sisällöstä ja ilmoitusvelvoitteista. Ilmoitusvelvoitteita ovat yhtei-
sestä jäteastiasta ilmoittaminen (8 §), tyhjennysvälin pidentäminen kompostoinnin tai 
biojätteen erilliskeräyksen johdosta (23 §) ja kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kes-
keyttäminen (32 ja 33 §). 
 
Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä 
osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 
 

42 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
 

Näiden määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja 
alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).  
 
Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuk-
sista sekä pakkokeinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa. 

 

43 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä  
 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa ja erityisistä syistä myöntää poik-
keuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta on haettava aina 
kirjallisesti. 
 
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon 
järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa 
roskaantumista. 

 

44 § Voimaantulo 
 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2020 ja niillä kumotaan 1.8.2017 
voimaan tulleet Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset. 

 

45 § Siirtymäsäännökset 
 

Uusilla kiinteistöillä tai kiinteistöillä, joiden jätetiloihin tehdään merkittäviä muutoksia 
tai korjauksia, tulee jätetilojen lukkojen sarjoitus hoitaa heti jätehuoltomääräysten 26 
§:n mukaiseksi. Vanhoilla kiinteistöillä tulee jätetilojen lukot sarjoittaa aina mahdolli-
suuksien mukaan. 
 
Uusilla kiinteistöittäisillä jätevesijärjestelmillä, joista tyhjennetään lietteitä, on tyhjen-
nyskalustolla saavutettavan etäisyyden ja korkeuserojen minimivaatimusta noudatet-
tava määräysten 34 §:n mukaisesti.  
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Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräysten  
perustelut 
 
1 § Soveltamisala 
 

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), jäteasetukseen (179/2012), 
muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. 
Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 
paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jäte-
huoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti 
säädettyä jätehuoltoa.  
 
Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä jätteiden 
keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden tekni-
siin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös muiden kuin kunnan jätehuollon järjestämis-
velvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Määräykset koskevat elinkeinotoimin-
taa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuol-
losta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

 
2 § Määritelmät 
 

Pykälässä määritellään jätehuoltomääräysten soveltamisen ja ymmärtämisen kan-
nalta tarpeelliset käsitteet. Mikäli käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, on 
käsitteen määritelmä otettu sellaisenaan jätehuoltomääräyksiin. 

 
3 § Jätehuollon tavoitteet 
 

Jätteiden haitallisuuden vähentäminen edellyttää, että jätteitä käsitellään kaikissa olo-
suhteissa hallitusti. Jätehuolto on järjestettävä jätelain ja näiden määräysten edellyt-
tämällä tavalla. 

 
Tässä määräyksessä käsitellään jätelain 8 §:n mukaisen yleistä velvollisuutta noudat-
taa etusijajärjestystä eli kaikessa toiminnassa vähentää syntyvän jätteen määrää ja 
haitallisuutta. 

 
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
 

Kunnalla on velvollisuus järjestää vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuolto. Pykälässä 
velvoitetaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen hal-
tija luovuttamaan jätteensä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen ja sitä kautta liittymään kunnan jätehuoltojärjestelmään.  

 
Lähtökohtaisesti liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiin-
teistöittäiseen jätteenkuljetukseen.  

 
Uudenkaupungin kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.9.2018 § 87 
päättänyt, että jätehuolto järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuk-
sena kiinteistöittäisesti koko kunnan alueella.  

 
5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
perusteella 
 

Jätelain 33 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan toimijan pyynnöstä tämän jäte-
huolto, mikäli toimijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla ja 
tuotettu jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tarvittavista 
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jätehuoltopalveluista tehdään sopimus kunnan tai kunnan jätelaitoksen sekä palve-
luita tarvitsevan toimijan välillä. 
 
Määräys on erotettu edellisestä 4 §:stä, koska tässä tarkoitetuilla toimijoilla ei ole vel-
vollisuutta liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään vaan kyse on mahdollisuudesta. 

 
6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
 

Jätelain 41 § mukaisesti kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 
kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan.  

 
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella tarkoitetaan kunnan vastuulle säädetyn jätteen 
kuljettamista kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta kunnan määrää-
mään jätteen vastaanottopaikkaan. Jätelain mukaan kunnan vastuulla oleva kiinteis-
töittäinen jätteenkuljetus voidaan toteuttaa joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuk-
sena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena kunnassa tai sen osassa 
jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti (jätelaki 36 ja 37 §:t).  

 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan velvollisuu-
tena on varmistaa, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys kuuluu jätelain 142 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. Jätteen ammattimaista kuljetta-
mista harjoittavan yrityksen tulee tehdä jätelain 94 §:n mukainen hakemus toiminnan 
hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Alueellinen elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus) tekee päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevasta ha-
kemuksesta (jätelaki 96 §). Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta 
nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kysei-
seen rekisteriin (jätelaki 39 §). 

 
Liittymismenettelyssä on korostettu kiinteistön haltijan vastuuta ottaa yhteyttä jätteen-
kuljetusjärjestelmästä riippuen joko kuntaan tai jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jät-
teenkuljettajaan liittymisen järjestämiseksi. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
alueella liittäminen jätteenkuljetukseen voi tapahtua myös kunnan aloitteesta. Kunnan 
on ilmoitettava asiakkaalle liittämisestä ja sen perusteista etukäteen kirjeitse, jotta 
asiakas on tietoinen siitä, mihin liittymisvelvollisuus perustuu. Hyvänä käytäntönä ei 
voi pitää, että lasku on ensimmäinen yhteydenotto liittymisestä jätteenkuljetukseen. 
 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 
 

Kiinteistön haltijan velvollisuutena on huolehtia, että keräyspaikka ja jäteastia ovat 
näiden määräysten mukaiset (jätelaki 40 §). Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön 
ulkopuolella, jos sitä ei voida kiinteistölle järjestää ja haltija sopii asiasta maanomista-
jan kanssa. 

 
Määräyksessä on asetettu ehdot saarissa olevien kiinteistöjen liittämiselle kiinteistöit-
täiseen kuljetukseen. Asetetuilla ehdoilla varmistetaan, että kiinteistön jäteastia on 
tyhjennettävissä jäteautolla ja että jätteiden keräyspaikka on kiinteistönhaltijan käyttä-
män matkan varrella ja helposti saavutettavissa siten, että keräyspaikan vaikea saa-
vutettavuus ei muodostu kiinteistön asianmukaisen jätehuollon järjestämisen esteeksi 
tai olennaisesti hankaloita sitä. 

 
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 
 

Jätteiden kerääminen voidaan toteuttaa myös useamman kiinteistön yhteisellä jäteas-
tialla eli ns. kimppa-astialla (jätelaki 40 §). Yhteisastian perustaminen ja käyttö voi-
daan jätehuoltomääräyksissä mahdollistaa kiinteistöille, mikäli keräyspaikka on lä-
hellä kiinteistöä tai muutoin helposti saavutettavissa siten, että etäisyys 
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keräyspaikasta ei muodostu kiinteistön asianmukaisen jätehuollon järjestämisen es-
teeksi tai olennaisesti hankaloita sitä.  
 
Useimmiten yhteisastiaa käytetään poltettavan jätteen keräämiseen. Yhteisastioita 
voidaan käyttää myös kierrätettävien jätteiden keräämiseen esimerkiksi pientaloalu-
eilla, joilla niiden erilliskeräys on vapaaehtoista. 
 
Kiinteistön jätehuoltotilanteen seuranta, valvonta ja jätemaksujen laskutus edellyttä-
vät yhteisastioiden käyttöönoton ja siitä luopumisen ilmoittamista jätteenkuljetuksen 
suorittajalle ja jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Yhteisastialle on nimettävä sen ylläpidosta vastuussa oleva henkilö, johon kuljetuk-
sen suorittajat tai viranomaiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhteisastian ylläpi-
toon liittyvissä asioissa. 

 
9 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen 
 

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet voidaan kuljettaa kun-
nan tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämään keräyspaikkaan jätteen haltijan toi-
mesta, mikäli tämä sallitaan jätehuoltomääräyksissä (jätelaki 41 §). Määräys on tar-
peellinen, jos ja kun halutaan sallia esimerkiksi suurikokoisten jätteiden, kuten huone-
kalujen, tai rakennus- ja purkujäte-erien kuljettaminen omatoimisesti jätekeskuksiin.  

 
Myös yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin, voivat tarjota kiinteis-
töille noutopalvelua suurikokoisille jätteille. 
 
Jäteastioiden asianmukaisen täyttämisen edistämiseksi on annettu määräys kiinteis-
tön haltijan velvollisuudesta huolehtia jäteastian tyhjentämisestä ja jätteenkuljetuk-
sesta, jos jäteastiassa on kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jät-
teitä. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetuksen tilaamista kiinteistön haltijan 
laskuun. 

 
 
10 § Jätteiden vastaanottopaikat 
 

Tämän pykälän tarkoituksena on kertoa kiinteistöjen haltijoille ja jätteen tuottajille vas-
taanottopaikoista, joihin kiinteistöittäiseen kuljetukseen soveltumattomat jätteet voi 
toimittaa. Jätteenkuljettajille tarkoitettu määräys vastaanottopaikoista on sisällytetty 
luvun 7 kuljettamista käsittelevien määräysten 31 §:ään. 
 
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ja kunnan yhdyskunta-
jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa, toimitetaan omatoimisesti kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja tuotta-
javastuunalaiset jätteet tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Uudenkaupungin kaupunki on velvollinen pitämään yllä ajantasaista luetteloa vas-
taanottopaikoista verkkosivuillaan. Määräyksen tarkoituksena on osoittaa kiinteistön 
haltijoille ja muille jätteen haltijoille, minne kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat jätteet 
on toimitettava. Listaa vastaanottopaikoista ei ole sisällytetty jätehuoltomääräyksiin 
tai niiden liitteisiin, sillä vastaanottopaikat voivat vaihdella.  
 
Pykälä koskee kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Mää-
räyksen tarkoituksena on varmistaa kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden päätyminen 
asianmukaisiin toimituspaikkoihin ja siten kunnan oikeus ja mahdollisuudet huolehtia 
sille säädetyn jätehuoltotehtävän hoitamisesta.   
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11 § Erikseen lajiteltavat kierrätettävät jätteet 
 

Jätteille annettavilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mu-
kaista etusijajärjestyksen toteutumista ja jätelain 15 §:n mukaista velvollisuutta pitää 
erilaatuiset jätteet erillään. Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, 
että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen kierrätystavoitteet täyttyvät.  
 
Määräyksen tarkoituksena on kannustaa jätteen haltijoita erottamaan kierrätyskelpoi-
set jätteet energiana hyödynnettävästä poltettavasta jätteestä. Erilliskerätty kierrätet-
tävä jäte on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, joten 
se tulee toimittaa kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan vastaanottopaik-
kaan. Tuottajavastuunalaisten jätteiden osalta kiinteistöt velvoitetaan jätelain mukai-
sesti toimittamaan jäte tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan tai vaihtoehtoi-
sesti kunnan järjestämään tuottajan keräystä täydentävään keräyspaikkaan, josta jät-
teet toimitetaan edelleen tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan käsiteltäviksi. 
Pakkausjätteet eli lasi-, metalli-, kuitu- ja muovipakkaukset tulee lajitella tuottajan an-
tamien ohjeiden mukaan. Tuottajalla ei ole velvollisuutta vastaanottaa muuta kuin 
tuottajien antamien ohjeiden mukaisesti lajiteltua pakkausjätettä.  
 
Pakkausjätteet muodostavat merkittävän osan erilliskerättävistä kierrätettävistä jät-
teistä. Kunta voi täyden tuottajavastuun tultua voimaan huolehtia edelleen jätelain 35 
§:n nojalla kyseisten pakkausjätteiden täydentävästä kiinteistöittäisestä jätteenkulje-
tuksesta tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan, jos tuottaja ei itse järjestä pak-
kausjätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta. Lisäksi kunta voi järjestää täydentävää pak-
kausjätteen alueellista keräystä (jätelaki 47 § 3 momentti). Täydentävästä keräämi-
sestä on sovittava tuottajayhteisöjen kanssa ja sen toteuttamisessa on huomioitava 
tuottajayhteisöjen lajitteluohjeet. 

 
Uudenkaupungin kaupungin tekninen lautakunta päättää näiden jätehuoltomääräys-
ten nojalla, että tuottajien järjestämää pakkausjätteen keräystä täydennetään kiinteis-
tökohtaisella keräyksellä 14 ja 15 §:ien mukaisesti. Tuottajien keräystä täydennetään 
kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.  
 
Uudenkaupungin kaupungin tekninen lautakunta päättää näiden jätehuoltomääräys-
ten ja jätelain 47 §:n nojalla täydentää tuottajayhteisöjen järjestämien pakkausjättei-
den alueelliseen vastaanottoon tarkoitettua Rinki-ekopisteverkostoa alueellisilla kier-
rätyspisteillä pientalo- ja haja-asutusalueilla. Uudenkaupungin kaupunki ylläpitää tä-
män päätöksen nojalla kierrätyspisteitä alueilla, joilla tuottajien Rinki-ekopisteitä ei 
ole. Kunnan on toimitettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajan järjestämään vas-
taanottopaikkaan Vastuu kuluttajapakkausjätteen keräyksestä ja kierrätyksestä on 
siirtynyt kokonaisuudessaan pakkausten tuottajille 1.1.2016 alkaen. Kuluttajapak-
kauksilla tarkoitetaan kartongista ja pahvista, lasista, metallista ja muovista valmistet-
tuja pakkauksia. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää Uudenkaupungin ja 
Kalannin taajama-alueelle yhteensä viisi Rinki-ekopistettä, joissa kerätään lasi-, me-
talli- ja kuitupakkauksia ja joista yhdessä kerätään myös muovipakkauksia. Uuden-
kaupungin kaupungin vanhaan keräyspisteverkostoon kuuluu lasin- ja metallinkeräys 
18 aluekeräyspisteessä ja yhdeksässä kierrätyspisteessä. Mikäli tuottajien järjestä-
mää aluekeräystä ei kunnan toimesta täydennettäisi, heikkenisi kierrätettävien jättei-
den jätehuollon palvelutaso erityisesti taajamien pientaloalueilla ja haja-asutusalu-
eilla, joita varten myös nykyiset keräyspisteet on tarkoitettu. Pakkausten tuottaja on 
velvollinen huolehtimaan itse järjestämänsä pakkausjätteen keräyksen ja käsittelyn 
kustannuksista. Kunnan täydentäessä tuottajien järjestämää pakkausjätteiden alue-
keräystä katetaan täydentävässä aluekeräysjärjestelmässä olevien jäteastioiden tyh-
jennysten ja jätteenkuljetusten maksut kunnan jätemaksuista saatavilla tuloilla kuten 
aikaisemminkin. Kierrätyspisteisiin toimitettavat jätteet on lajiteltava tuottajien anta-
mien valtakunnallisten lajitteluohjeiden mukaisesti. Metallinkeräyksessä otetaan pak-
kausmetallin lisäksi vastaan myös kotitalouksien pienmetalliesineitä kuten 
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nykyisinkin. Uudenkaupungin kaupungin Jätehuoltopalvelut määrittelee täydentävän 
alueellisen keräyspisteverkoston laajuuden ja keräyspisteiden sijoituspaikat siten, 
että ne palvelevat erityisesti pientalo- ja haja-asutusalueita. Tällöin osa nykyisistä 
kierrätyspisteistä säilytetään. 
 
Jätelain 47 § mukaisesti myös muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä 
poistettujen tuottajan vastuulle kuuluvian tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestel-
miä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen halti-
jalle, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Lain tarkoittamat tuottajan 
kanssa yhteistoiminnassa perustetut järjestelmät edellyttävät tuottaja myötävaiku-
tusta ja jätteiden toimittamista tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Näin ollen niiden 
voidaan katsoa olevan osa määräyksissä tarkoitettua tuottajan järjestämää jätehuol-
toa tai tuottajan järjestämää jätteiden vastaanottopaikkaa.   
 
Jätelain 41 §:n 3 momentti antaa kiinteistön haltijalle mahdollisuuden järjestää erillis-
kerätyn pakkausjätteen jätteenkuljetuksen kiinteistöltä, jos pakkausjätettä ei kuljeteta 
tuottajan tai kunnan huolehtimassa täydentävässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa. 

 
12 § Poltettava jäte 
 

Poltettava jäte ohjautuu energiahyödyntämiseen. Etusijajärjestyksen noudattamiseksi 
on tärkeää, että poltettavasta jätteestä saadaan syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyk-
sen kautta eroteltua kaikki kierrätyskelpoiset jakeet. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla jäteastia poltettavalle jätteelle. Kiinteistöillä voi 
olla myös jätehuoltomääräyksen 8 §:n mukaisia yhteisiä jäteastioita. 

 
 
13 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 

Kierrätettäville jätteille annettavilla kiinteistökohtaisilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit-
teilla edistetään etusijajärjestyksen toteutumista, tehostetaan kierrätystä, helpotetaan 
asukkaiden jätteiden lajittelua ja parannetaan hyödyntämiskelpoisten jätteiden laatua. 
Tuottajanvastuulla olevan keräyspaperin erilliskeräysvelvoitteista on säädetty erik-
seen jätelaissa. 
 
Kiinteistöllä omiin jäteastioihinsa kerättävät kierrätettävät jätteet kuljetetaan kiinteis-
töittäisessä jätteenkuljetuksessa. Määräyksen taulukossa asetetut erilliskeräysvelvoit-
teet koskevat vain suurempia asuinkiinteistöjä ja taajama-alueita. Rajaamista on pi-
detty tarpeellisena erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta aiheutuvien ympäristö-, 
terveys- ja kustannusvaikutusten pitämiseksi kohtuullisina erilliskeräyksestä saavutet-
tuun hyötyyn nähden. Kiinteistöittäinen kierrätettävien jätteiden kuljetus pieniltä ja ha-
jallaan olevilta kiinteistöiltä ei ole ympäristönäkökohdat huomioon ottaen järkevää tai 
kustannustehokasta. 
 
Etusijajärjestyksen toteutumisen parantamiseksi on määräyksissä kuitenkin mahdol-
listettu taulukossa esitettyjen erilliskeräysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistö-
jen vapaaehtoinen liittyminen kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkulje-
tukseen taajama-alueilla. 
 
Kunnalla ei ole velvollisuutta huolehtia muiden kuin tämän määräyksen taulukon mu-
kaisesti tai määräyksessä mainitulla tavalla vapaaehtoisesti kiinteistöillä erilliskerätty-
jen kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämistä. Kierrä-
tettävien jätteiden pakollisen tai vapaaehtoisen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
ulkopuolelle jäävillä kiinteistöillä kiinteistön haltija voi sopia itse jätteenkuljettajan 
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kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta niin halutessaan (jä-
telaki 41 § 3 mom.). On huomattava, että edellä mainittu oikeus koskee ainoastaan 
pakkausjätteitä, ei muita kierrätettäviä jätteitä. 

 
14 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jättei-
den lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 

Muille kuin asuinkiinteistöille annettavat erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jäte-
huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteis-
töjä. Lisäksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella kun-
nan jätehuoltojärjestelmään jätteensä toimittavat kiinteistöt voidaan velvoittaa noudat-
tamaan tämän pykälän erilliskeräysvelvoitteita palvelusta tehtävässä sopimuksessa. 
 
Myös muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta on lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet mää-
rätty koskemaan ainoastaan tiettyjä rajattuja alueita. Muilta osin velvoitteet perustuvat 
yksinomaan kiinteistöllä syntyvän jätteen määriin. Mikäli keräysrajoja ei määritettäisi, 
olisi kiinteistön liityttävä kunkin jätelajin erilliskeräykseen, vaikkei kaikkia jätelajeja 
syntyisi tai jätemäärät olisivat hyvin pieniä. Jätteen määrään perustuvat keräysrajat 
on määritetty jätteen noudon logistisen tehokkuuden perusteella. Tuottajanvastuulla 
olevan keräyspaperin erilliskeräysvelvoitteista on säädetty erikseen jätelaissa. 
 
Etusijajärjestyksen noudattamisen edistämiseksi mahdollistetaan lajittelu- ja erilliske-
räysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen liittyminen kierrätettävien jätteiden 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Perusteet ovat samat kuin asuinkiinteistöille 
annettavassa vastaavassa mahdollisuudessa. 
 
Kaikki kiinteistöt, joilla syntyy merkittäviä määriä biojätettä, on pyrittävä saamaan bio-
jätteen erilliskeräyksen piiriin. Tällaisia ovat esimerkiksi koulut, joissa on ruokala tai 
keittiö. 

 
15 § Muut erikseen kerättävät jätteet 
 

Määräys sisältää velvoitteen kerätä siinä mainitut jätteet erilleen kierrätettävistä jät-
teistä ja poltettavasta jätteestä ja toimittaa ne asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.  
 
Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pak-
kausjätteet sekä vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Vaarallisista jätteistä ja erityisjät-
teistä määrätään jätehuoltomääräyksissä toisaalla tarkemmin, joten tähän kohtaan on 
sisällytetty ainoastaan velvoite kerätä ne erilleen kierrätettävistä jätteistä ja poltetta-
vasta jätteestä. 
 
Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa (15 ja 16 §:t) tarkat erilliske-
räysvelvoitteet, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjes-
tämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja 
purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai 
silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta hank-
kiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa 
asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on kyse elin-
keinotoiminnan jätteestä joiden jätehuollon järjestäminen on jätteen haltijan vastuulla 
siten kuin jätelain 4. luvussa on säädetty. 

 
16 § Kompostointi 
 

Biojätteen kompostointi kiinteistöllä, joka ei kuulu biojätteen erilliskeräyksen piiriin, on 
erittäin suositeltavaa. Kompostointi edistää etusijajärjestyksen toteutumista ja vähen-
tää tarvetta jätteen kuljettamiseen. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan siellä syntyvä 
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biojäte, on mahdollista pidentää kyseisen kiinteistön poltettavan jätteen jäteastian 
tyhjennysväliä määräysten 23 §:n mukaisesti. 
 
Jätelain perusteluissa todetaan, että jätehuoltomääräyksissä voidaan määrätä muun 
kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen pienimuotoi-
sesta omatoimisesta käsittelystä jätteen syntypaikalla. Siten tämä pykälä koskee suu-
rimmalta osin myös elinkeinotoiminnan harjoittamista. 
 
Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida elintarvikejätettä, puutar-
hajätettä, kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesilietteitä 
(ks. 35 §). Jotta kompostointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon kiinnitettävä huo-
miota. Lisäksi korostetaan, että kompostoriin ei saa laittaa maatumatonta jätettä. 
 
Jätelain 41 §:n mukaan jätteen haltija voi käsitellä asumisessa syntyvää jätettä kiin-
teistöllään tai luovuttaa asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rin-
nastettavan muun jätteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitse-
valla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely 
on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Tällä määräyk-
sellä sallitaan biojätteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely tietyin edellytyksin. 
 
Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Haittojen ehkäisy edellyttää, että kun-
kin jätelaadun kompostoinnissa käytetään ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia kom-
postoreita. Haittojen ehkäisy edellyttää myös sitä, että valmis ravinnepitoinen kom-
postituote on mahdollista hyödyntää kiinteistöllä asianmukaisesti esimerkiksi maan-
parannusaineena pellolla tai puutarhassa. 

 
17 § Jätemylly 
 

Jätemyllyt ovat vesihuoltolaitoksen kannalta ongelmallisia ja ne voivat aiheuttaa mer-
kittäviä ongelmia viemäriverkostossa. Siksi jätemyllyjen käyttö on kielletty. 

 
18 § Jätteen polttaminen 
 

Jätteiden omatoiminen polttaminen on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ym-
päristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi. Tässä pykälässä on määritelty tilanteet, 
joissa jätteen polttaminen on mahdollista. Tällöinkään ei saa aiheutua määräyksessä 
mainittuja haittoja. 

 
Muiden kuin määräyksessä erikseen poltettavaksi sallittujen jätteiden polttamista ei 
voida sallia, koska esimerkiksi avopoltossa tai kiinteistöjen tulipesissä ei palamiselle 
voida varmistaa haittojen minimoimiseksi riittävän hyviä palamisolosuhteita. 

 
19 § Jätteen hautaaminen 
 

Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ympäristö- ja ter-
veyshaittojen ehkäisemiseksi.  Poikkeuksen muodostaa lemmikkieläinten hautaami-
nen, joka on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

 
20 § Jäteastiatyypit 
 

Kiinteistöllä on oltava tarvittava määrä jäteastioita syntyvään jätemäärään, erilliske-
räysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden. Jäteastiat on aina pystyttävä sulkemaan.  
 
Jätelaissa kiinteistön haltija velvoitetaan järjestämään vastaanottopaikka jätteille (40 
§). Jäteasetuksen 10 §:ssä jätteen keräykseen liittyen todetaan, että kiinteistön halti-
jan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on huolehdittava 
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siitä, vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia 
syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätela-
jeille. 
 
Määräyksessä on sanallinen kuvaus käytettäväksi sallituista jäteastiatyypeistä ja nii-
den teknisistä ominaisuuksista. Listassa ovat mukana tavanomaisimmat kiinteistöit-
täisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät jäteastiatyypit. Määrittelyn perusteina on 
jätteenkuljettajien työturvallisuus sekä mahdollisuudet astioiden koneelliseen tyhjen-
tämiseen. Mahdollinen jäteastian tai jäteastiatyypin aiheuttama työturvallisuusriski on 
arvioitava käytännössä tapauskohtaisesti. 
 
Jätehuoltomääräyksissä on mahdollistettu myös muunlaisen jäteastian käyttö sopi-
malla asiasta jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaati-
oiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvalli-
suutta. 

 
21 § Jäteastioiden merkitseminen 
 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja 
keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot. Lisäksi tilanteissa, joissa jäteastia ei 
ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on astiaan merkittävä jäteastian haltijan 
tiedot. Tällöin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti. 

 
 
22 § Jäteastioiden täyttäminen 
 

Jäteastioiden täyttämisestä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä. Jäteastioiden täyttä-
misen osalta jätehuoltomääräyksissä määrätään, mitä jäteastioihin voidaan laittaa ja 
miten jätteet tulee esimerkiksi pakata. Käsin siirrettäville jäteastioille on asetettu mak-
simipaino, joka antaa vähintään viitettä siitä, millaisia määriä jätettä jäteastiaan voi 
laittaa. Määräys on annettu kuljettajan työturvallisuuden edistämiseksi. 
 
Jätehuoltomääräyksissä on annettu lista jätteistä, joita ei saa sijoittaa poltettavan jät-
teen jäteastiaan. Täten edistetään asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon toteutu-
mista. 
 
Jätteiden pakkaamiseen liittyvillä määräyksillä pyritään ehkäisemään jäteastioiden 
likaantumista ja siitä aiheutuvia haittoja. Lisäksi pyritään estämään hienojakoisen pö-
lyävän jätteen hallitsematonta leviämistä ympäristöön kuormaamisen ja kuljettamisen 
yhteydessä. 

 
23 § Tyhjennysvälit 
 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että jäteastia voi-
daan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantu-
mista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Määräyksen tau-
lukossa asetetut tyhjennysvälit ovat minimityhjennysvälejä, joten asetuksen noudatta-
minen saattaa edellyttää taulukossa esitettyä tiheämpääkin tyhjennysväliä. 

 
Hygieeniset tai hajuhaitat aiheutuvat yleensä muiden jätteiden seassa olevasta biojät-
teestä. Poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää erottamalla bio-
jäte poltettavasta jätteestä. Biojäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli on talviai-
kana ja maahan upotettuja säiliöitä käytettäessä pitempi, koska viileässä hajuhaitto-
jen riski on pienempi. 
 
Kiinteistön haltija on velvollinen ilmoittamaan tyhjennysvälin pidentämisestä biojät-
teen erottamisen perusteella jätehuoltoviranomaiselle. Sen lisäksi kiinteistön haltijan 



9 
 

tulee sopia asiasta jätteenkuljetuksesta huolehtivan yrityksen kanssa. Määräyksen 
taulukossa esitettyä jäteastian pisintä tyhjennysväliä pidemmistä tyhjennysväleistä 
tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltovi-
ranomaiselta. 
 
Kierrätettävien jätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei kierrätys-
kelpoisia jätteitä sijoiteta poltettavan jätteen joukkoon kierrätettävien jätteiden jäteas-
tioiden täyttymisen vuoksi. Kierrätettävien jätteiden tyhjennysvälin tulee myös vastata 
jätteiden kertymää. Kierrätettävien jätteiden jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit ovat 
melko harvoja, joten kiinteistön haltijoiden kannattaa tiedostaa, ettei jäteastioita tar-
vitse tyhjentää liian usein. Jäteastioiden 22 §:ssä esitetyt painorajoitukset voivat kui-
tenkin vaikuttaa tyhjennysväleihin, vaikka jäteastiat eivät olisikaan täynnä. 
 
Ympärivuotisessa käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen osalta noudatetaan vakitui-
sessa käytössä oleville kiinteistöille annettuja jäteastioiden tyhjennysvelvoitteita. Vain 
kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen jäteastian tyhjennystauosta sovi-
taan tarvittaessa suoraan palvelun tuottajan kanssa. 
 
Asumisessa ja muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 
syntyvien lietesäiliöiden tyhjentämisestä määrätään erikseen määräysten 33 §:ssä. 

 
24 § Kunnossapito ja pesu 
 

Määräyksessä jäteastian haltija velvoitetaan huolehtimaan jäteastioiden asianmukai-
sesta kunnosta. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja 
puhdistettava riittävän usein, jotta keräyksestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräyksissä on täsmennetty asetusta asettamalla 
vähimmäisvaatimus jäteastioiden puhdistamiselle. 

 
25 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 
 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on 
voitava kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä on annettu tarkempia mää-
räyksiä vastaanottopaikan järjestämisestä ja jäteastioiden sijoittamisesta jätteenkul-
jettajan työn helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. 

 
Lisäksi jäteastioiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon pelastuslain (379/2011) 9 
§, jonka mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ulla-
kolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä 
aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen 
vaikeutuu. Pelastusviranomaiset antavat ohjeita tuhopolttojen ehkäisystä ja myös va-
kuutusyhtiöillä on suojeluohjeet. 

 
26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 
 

Määräyksellä varmistetaan, että jätteenkuljettaja pääsee helposti kuormaamaan jät-
teen sen kuljettamista varten myös mahdollisesti lukittuina olevista jäteastioista ja ke-
räyspaikoista. 

 
27 § Alueelliset kierrätysjätteiden keräyspaikat 

 
Määräyksellä ehkäistään keräyspaikkojen roskaantumista ja väärinkäyttöä. Alueelli-
selle kierrätysjätteiden keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita 
varten siellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle, sillä valvo-
mattomilla keräyspaikoilla jäteastioiden ulkopuolelle jätetyt jätteet aiheuttavat helposti 
roskaantumista. Alueellisesta kierrätysjätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on 
huolehdittava sen ylläpidosta.  
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Alueellisen kierrätysjätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava jätehuoltoviran-
omaisen ja maanomistajan lupa. Lisäksi, jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan ra-
kennusvalvonnan lupa asiaan. Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta ke-
räystoiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jäte-
huoltorekisteriin merkitsemistä varten. 

 
28 § Jätteen kuormaaminen 
 

Jätteiden kuormaaminen koskee pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 §:n mu-
kaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei 
aiheudu melu- tai muuta häiriötä. Kuormaaminen on tarpeen sallia myös lauantaisin 
ja pyhäpäivinä, jotta jätehuollosta pystytään huolehtimaan esimerkiksi pääsiäisen ai-
kana. 
 
Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista. Jätteenkuljettaja on vel-
vollinen huolehtimaan siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön. 
 
Kuormausajat koskevat myös elinkeinotoimintaa, sillä ne liittyvät jätehuollon tekni-
seen toteutukseen. Kuormausajoilla ehkäistään melun syntymistä, joka voi olla ter-
veyshaitta. 
Suurempien jäte-erien kokoaminen tilapäisesti suurempaan kuljetusvälineeseen esi-
merkiksi siirtolavalle sallitaan, jos siihen on saatu maanomistajan lupa. 

 
29 § Jätteen kuljettaminen 
 

Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteiden kuljetta-
misesta ei aiheudu ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
Jäteasetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinai-
sessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä. Jätteenkuljettaja on vastuussa jättei-
den asianmukaisesta kuljetuksesta. 
 
Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä 
jätehuollossa toisistaan erillään. Siten erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet voidaan kul-
jettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle 
tai hyödyntämiselle. 
 
Jätelain 94 §:n mukaan jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen on 
tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi alueellisen ELY-keskuksen ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriin. Jätelain 98 §:n mukaan kuljettaja on velvollinen pitämään kulje-
tuksen aikana mukana otteen jätehuoltorekisteristä. 

 
Siirtoasiakirja on laadittava jätelain 121 §:n mukaan vaarallisesta jätteestä, sako- ja 
umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-
aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-ai-
neksesta. Jos em. jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on laadittava siir-
toasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttä-
misestä. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatii jätteen haltija. Siirtoasiakirjaan 
merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta säädetään jäteasetuksen 24 §:ssä.  
 
Jätehuoltorekisterin otteen ja siirtoasiakirjojen avulla valvovilla viranomaisilla on mah-
dollisuus tarvittaessa selvittää kuljetusten lainmukaisuus. 
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30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 

Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain 
tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 26 
§:ssä. Tietojen toimittamistavasta määrätään jätehuoltomääräyksissä. 
 
Jätteenkuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiin-
teistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöit-
täin ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot 
neljännesvuosittain, jos se on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista. Luovutettavien 
tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä. 
 
Jotta tietojen siirtäminen kuljetusrekisteriin olisi mahdollisimman tehokasta, tiedot on 
toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Jätteenkuljettajaa ei 
voida velvoittaa hankkimaan jotain tiettyä maksullista ohjelmistoa. Tiedot voidaan kui-
tenkin vaatia toimitettavaksi tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokatta-
vissa olevassa muodossa, sillä kyseisistä ohjelmista on tarjolla myös ilmaisversioita. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen 
kuljetuksista. Rekisterin ylläpitoa varten jätehuoltoviranomainen tarvitsee kuljetuksiin 
liittyviä tietoja jätteen kuljettajilta.  

 
31 § Jätteen vastaanottopaikat kuljetustoiminnan harjoittajille 
 

Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu am-
mattimaisesti toimintaa harjoittaville jätteenkuljettajille. Kotitalouksia koskevat mää-
räykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi kierrätyspisteille tai jätekeskuksiin on an-
nettu 10 §:ssä. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jät-
teenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava kunnan osoittamaan paikkaan. Jät-
teitä ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkaus-
jätteet velvoitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaan-
ottopaikkaan. 
 
Koska kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvien vastaanottopaikkojen sijainti 
voi muuttua lyhyilläkin aikaväleillä, jätehuoltomääräyksiin ei ole sisällytetty yksityis-
kohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Kunnan verkkosivuilla on esitetty kunnan järjes-
tämät vastaanottopaikat. 
 
Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyt-
tämistä koskevat velvoitteet ja käytännöt. 

 
32 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

 
Jätehuoltomääräyksissä voidaan mahdollistaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
keskeyttäminen tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättömänä. Keskey-
tyksen tulee aina olla määräaikainen. Sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan 
päättyessä. 
 
Lyhyemmät kuljetusten keskeytykset edellyttävät ilmoitusta kuljetuksen suorittajalle, 
jotta keskeytykset voidaan huomioita ajojärjestelyissä. Pidempiaikaiset keskeytykset 
edellyttävät ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle, jotta se voi seurata asianmukaisen 
jätehuollon toteutumista kunnassa. Keskeytyksen edellytyksenä tulee olla selvitys 
siitä, että kiinteistö on käyttämätön koko keskeytyksen ajan. 
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33 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 
 

Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietetilojen lietteenpoiston vähimmäistyhjen-
nysvelvoite sekä umpisäiliöiden tarkkailuvelvoite perustuvat valtioneuvoston asetuk-
seen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella (hajajä-
tevesiasetus, VNA 157/2017 käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeiden on täytettävä liitteessä 
2 esitetyt jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän hoito-, tarkastus- ja 
kirjanpitovaatimukset. Tyhjennysväli määräytyy jätelain 13§:n mukaisesti: jätteestä ja 
jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen. Jätteestä, jätehuollosta, ke-
räyksessä ja kuljetuksessa, paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käy-
tön jälkeisessä hoidossa ei saa aiheutua  
- vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
- ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja 

hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. 
 
Jätehuoltomääräyksillä ei voida antaa lupaa poiketa hajajätevesiasetuksen mukai-
sista lietteenpoiston vähimmäisvaatimuksista. Määräyksessä on kuitenkin ainoastaan 
viitattu lainsäädäntöön, koska haja-asutuksen jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ol-
laan muuttamassa. 
 
Jätevesilietesäiliöiden lisäksi hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä 
ja tarkkailusta on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten kaivojen tyhjentäminen ja 
hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. 
Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen, biosuotimiin kerty-
vien massojen sekä maapuhdistamoiden massojen jätehuollosta. Jätehuoltomääräyk-
sissä on velvoitettu tarkastamaan edellä mainittujen kaivojen tyhjennystarve vähin-
tään kerran vuodessa ja tyhjentämään kaivot tarvittaessa.  
 
Määräyksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota tyhjennysten, tarkastusten ja huolto-
jen dokumentointiin. Kirjanpidossa tulee esittää tyhjennysten, tarkastusten ja huolto-
jen ajankohdat, tyhjennysten suorittajat ja lietteiden vastaanottopaikat. Tyhjennystar-
peeseen liittyvien tarkastusten dokumentointi on tärkeää, koska näille tarkastuksille 
on annettu vähimmäistiheys, vaikka itse tyhjennyksillä sitä ei olisi.  
 
Määräyksessä esitettyjä tyhjennyksiin, tarkastuksiin ja kirjanpitoon liittyviä velvoitteita 
on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti mää-
räyksessä 34 § esitetyllä tavalla. 
 
Määräyksen velvoite luovuttaa liete ainoastaan jätelain 94 §:n mukaiseen rekisteriin 
hyväksytylle toimijalle on tärkeää lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn 
vuoksi. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kuljettaja toimii ammattimaisesti, la-
kien ja asetuksen mukaan, toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa.  

 
Lisäksi määräyksessä velvoitetaan kuljettamaan kunnan vastuulle kuuluvat lietteet 
kunnan osoittamaan paikkaan. Tämä velvoite koskee lietteen kuljettajaa. Määräyk-
sessä estetään lietteiden kuljettaminen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole 
kunnan osoittama käsittelypaikka. Kunnan vastuulle kuuluvien lietteiden vastaanotto-
paikkojen tiedot tulee olla saatavilla esimerkiksi tietoverkossa. 

 
Jätteenkuljetuksen keskeytyksen yhteydessä on tarpeellista samanaikaisesti tarkas-
tella myös sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksiä. Sako- ja umpikaivolietteiden tyh-
jennysten keskeyttämisajan pituuden määrittäminen on hankalaa, koska esimerkiksi 
umpikaivojen tyhjennys tehdään tarvittaessa eikä säännöllistä tyhjennysväliä ole. Si-
ten lietteiden kuljetuksen keskeyttäminen edellyttää hakemusta ja selvitystä, miksi 
tyhjennystä ei ole tarpeen järjestää. 
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34 § Kulku saostus- ja umpisäiliöille sekä säiliöiden kannet 
 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on 
voitava kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä on annettu tarkempia mää-
räyksiä vastaanottopaikan järjestämisestä ja keräysvälineiden sijoittamisesta jätteen-
kuljettajan työn helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi määräyk-
sissä on huomioitu muiden kiinteistöllä liikkuvien henkilöiden turvallisuus. 

 
35 § Lietteen omatoiminen käsittely 
 

Jätelain 41 § mukaan jätteen haltija voi itse käsitellä asumisessa syntyvää jätettä kiin-
teistöllään tai luovuttaa asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rin-
nastettavan muun jätteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitse-
valla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely 
on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä.  
 
Tällä määräyksellä sallitaan asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely ja 
yhteiskäsittely tietyin edellytyksin ja menettelyin. Omassa asumisessa syntyvän ja yh-
teiskäsittelyssä käsiteltävän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa 
omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviran-
omaiselle. Lietteen vastaanottajan oma kiinteistö lasketaan mukaan yhteiskäsittelyyn 
sallitun enintään neljän kiinteistön joukkoon. 
 
Tiedot lietteiden omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi 
seurata ja valvontaviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista.  
 
Omatoiminen saostussäiliöiden mustien jätevesilietteiden käsittely voidaan sallia 
vain, jos kiinteistöllä on käytössään (joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna) siihen 
soveltuvat laitteistot sekä olosuhteet ovat sopivat. Tällaisesta menettelystä ilmoitta-
van osalta on varmistettava, että stabiloitu liete voidaan käyttää lannoitustarkoituk-
sessa eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan 
tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa. Siksi useimmiten kyseeseen tulee aktiiviviljelijä. 
 
Lietteen käsittelystä ja käytöstä lannoitustarkoituksessa on säädetty mm. lannoiteval-
mistelaissa (539/2006), nitraattiasetuksessa (1250/2014) sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (1784/14/2011). Liete tulee aina esikäsi-
tellä esimerkiksi stabiloimalla ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä ovat esi-
merkiksi kalkkistabilointi ja termofiilinen stabilointi. Kun lietteen käyttäminen lannoit-
teena on pienimuotoista, siihen ei vaadita Eviran lupaa. Jätehuoltoviranomainen voi 
ilmoituksen perusteella tarkistaa, että stabiloitu liete voidaan käyttää lannoitustarkoi-
tuksessa eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaa-
vaan tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa. 

 
Kalkkistabiloidun lietteen voi käytännössä sekoittaa myös lantalaan, mutta tällöin tu-
lee tunnistaa ihmisperäisen jätevesilietteen tuomat viljelyrajoitukset. Siten käsitellyn 
lietteen sijoittaminen sellaisenaan peltoon on useimmiten järkevämpää, sillä näin me-
netellen sen tarkka sijoituspaikka tiedetään ja viljelyrajoitukset rajoittuvat vain tälle 
kyseiselle alueelle. 
 
Muissa tapauksissa asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely on mah-
dollista hallitusti lähinnä silloin, kun syntyvän lietteen määrä on vähäinen tai se on 
kiinteässä muodossa. Käytännössä käsittelymenetelmänä on kompostointi, jonka 
edellytyksistä määrätään 16 §:ssä.  
 
Kompostointi on mahdollista esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

• Joissakin pienpuhdistamoissa liete kerätään kiinteässä muodossa lietepus-
siin, joka voidaan kompostoida kiinteistöllä. 
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• Kuivakäymälöissä syntyvä jäte voidaan kompostoida kiinteistöllä. 
• Joissakin pienpuhdistamoissa tai muissa järjestelmissä muodostuvan neste-

mäisen lietteen kerralla poistettava määrä on niin pieni, että se voidaan kom-
postoida kiinteistöllä. Omatoimisen käsittelyn rajoituksena ovat tällöin lietteen 
tilavuusrajat. Rajojen tulee perustua määrään, joka pystytään kompostoimaan 
asianmukaisesti.  

• Myös fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyö-
dyntää ravinteena pelloilla. 

 
Harmaiden jätevesien saostussäiliöiden omatoiminen tyhjentäminen ja lietteiden 
kompostointi on kuitenkin sallittu ilman poikkeamislupaa, mikäli lietteen määrä on vä-
häinen. Harmailla jätevesillä tarkoitetaan jätevettä, joka ei sisällä vesikäymälän huuh-
teluvettä tai esimerkiksi kuivakäymälän jätettä tai suotovesiä. 
 
Kaikki lietteiden hallitsematon päästäminen ympäristöön on siitä aiheutuvien ympä-
ristö- ja terveyshaittojen vuoksi kielletty. 

 
36 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 
 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella 
riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut (jätelaki 76 §). Yleisötilaisuuden 
järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena ros-
kaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta. 
Määräyksessä velvoitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jäte-
huollosta kokonaisuudessaan, ei pelkästään siivoamisesta. Tilaisuuden järjestäjän on 
hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tar-
peen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän 
vastuulle. 
 
Yleisötilaisuuden tai -tapahtuman siivoamisvelvollisuudesta on tarpeen määrätä myös 
siinä tapauksessa, että tilaisuudella ei ole selkeää järjestäjää. Esimerkkinä tällaisista 
tilaisuuksista ovat tapahtumat, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu puistoon sosiaa-
lisessa mediassa leviävän kutsun tai muun tiedon perusteella. Jos määräystä ei sisäl-
lytetä jätehuoltomääräyksiin, vastaa siivoamisesta ensisijaisesti roskaaja, toissijai-
sesti alueen haltija ja lopulta kunta. 
 
Varsinkin suuremmissa yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden anta-
minen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. 
Lajitteluvelvoitteiden antaminen perustuu jätelain 13 ja 15 §:ään, joten ne voidaan an-
taa myös sellaiselle yleisötilaisuuden järjestäjälle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa 
järjestämällä yleisötilaisuuden. 
 
Suuren yleisötilaisuuden järjestäjältä vaaditaan jätehuoltosuunnitelman esittämistä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisötilaisuuden järjestämisessä on mukana mo-
nia viranomaisia, joten yhteistyö eri viranomaisten ja yleisötilaisuuden järjestäjän 
kanssa on tärkeää. Yleisötilaisuudesta vaaditaan ilmoitus poliisille. Lisäksi yleisötilai-
suuksia koskevia määräyksiä voi sisältyä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin tai 
rakennusjärjestykseen. 

 
37 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 
 

Jätelaissa annettua roskaamiskieltoa on jätehuoltomääräyksissä korostettu kieltä-
mällä jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla sekä erityista-
pauksena puutarhajätteiden toimittaminen yleisille alueille. Koska yleisillä alueilla ole-
vat jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, määräys 
koskee kaikkien toimijoiden (esimerkiksi tienpitäjän) ylläpitämiä jäteastioita, vaikka 
kyseessä ovat kunnalliset jätehuoltomääräykset. 
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38 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 
 

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elin-
keinotoiminnan harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään tur-
vallisen jätehuollon käytännön järjestelyistä. Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä 
ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jättee-
seen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittami-
nen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain 
mukainen ympäristölupa.  
 
Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaa-
raa ympäristölle ja terveydelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee 
kaikkia kiinteistöjä, myös esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa sijaitsevia kerätyn 
sähkö- ja elektroniikkaromun säilytykseen tarkoitettuja jäteastioita tai kontteja, ja se 
on annettu jätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 
 
Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä 
maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen 
jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet 
määrätään toimitettavaksi kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavas-
tuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut määrätään toimitetta-
vaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toi-
mittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanottamisesta sopimuksen kunnan 
kanssa. Vaihtoehtoisesti lääkejätteet velvoitetaan toimittamaan kunnan osoittamaan 
paikkaan. 
 
Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät 
vaaralliset jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. 
Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa. 

 
Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia 
vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalli-
seen käsittelyyn ja varastointiin. 
 
Vaarallisen jätteen pakkaamisen osalta jäteasetuksessa on tarkat ohjeet, joihin 
näissä määräyksissä viitataan. Velvoittamalla alkuperäispakkauksen käyttämiseen 
pyritään varmistamaan vaarallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitse-
minen. 

 
39 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset koskevat kaikkia toimijoita 
asuinkiinteistöjä lukuun ottamatta, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämi-
seen sekä turvallisuuteen. Pykälässä annetaan määräyksiä vaarallisten jätteiden säi-
lyttämisestä turvallisesti asianmukaisissa astioissa. Lisäksi velvoitetaan kiinteistön 
haltija tiedottamaan keräyspaikan käyttäjiä sen asianmukaisesta ja turvallisesta käy-
töstä. Tarkoituksena on, että vaarallisten jätteiden keräämisestä ei aiheudu haittaa tai 
vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
 
Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä ja se on an-
nettu jätteen asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi. 
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40 § Erityisjätteet 
 

Erityisjäte velvoitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden osalta määrä-
tään niiden pakkaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmis-
tamiseksi. 
 
Terveydenhuollon erityisjätteitä ovat mm. biologiset jätteet, terveydenhuollon lasipak-
kaukset, tietoturvamateriaalit sekä viiltävät ja pistävät jätteet. Tunnistettava biologi-
nen jäte käsitellään eettisistä syistä vaarallisen jätteen tavoin. 

 
41 § Tiedottamisvelvoite 
 

Jotta varmistutaan kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuollon toteutu-
misesta, määrätään kiinteistön haltijalle tiedottamisvelvollisuus jätehuoltomääräysten 
mukaisista velvoitteista kiinteistössä asuville tai sitä muuten käyttäville. Jätteenkuljet-
tajan on puolestaan tiedotettava jätteenkuljetusta tilaavaa asiakasta jätehuoltomää-
räysten sisällöstä ja ilmoitusvelvoitteista. 

 
42 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
 

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten 
valvonnasta. Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä 
alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).  

 
Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. 
Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen 
tilanteen korjaamiseksi (jätelaki 125 §). Jos asianosainen ei noudata valvontaviran-
omaisen antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuu-
tensa olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa 
hallintopakkomenettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi (jätelaki 126 ja 129 §:t). 
Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu 
kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvon-
taviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille (jätelaki 147 ja 136 §:t). 

 
43 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 
 

Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäis-
tapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätök-
sessä mainituin perustein. Siten jätehuoltomääräyksissä on tarpeen määrätä poik-
keuksen myöntävästä viranomaisesta. 

 
44 § Voimaantulo 
 

Voimaantulopykälään on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voi-
maan ja lueteltu ne jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä kumotaan. 

 
45 § Siirtymäsäännökset 
 

Siirtymäsäännöksissä on annettu siirtymäaikaa jätehuoltomääräyksissä esitetyille toi-
menpiteille, joiden järjestely vaatii varautumisaikaa. 
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