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Osa I

Jätehuoltomääräysten yleinen osa

Jätehuoltomääräysten yleisessä osassa kerrotaan jätehuollon järjestämistä ohjaavasta
lainsäädännöstä ja siihen perustuvista käytännön järjestelyistä Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja Puhas Oy:n toimialueella.
Yksityiskohtaiset jätelain nojalla annetut kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat II osassa.

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?
Jätehuoltomääräykset on lain nojalla annettava kunnallinen määräyskokoelma, jolla ohjataan paikallisesti jätehuollon järjestämistä ja jätelain (646/2011) toimeenpanoa, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä
edistää jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista.
Jätehuoltomääräykset antaa kunnan jätehuoltoviranomainen, joka kunnallisen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n toimialueella on Joensuun alueellinen jätelautakunta.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten mm. kiinteistön haltijoiden tulee toimia. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.
Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia
määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, joita ovat vakinaiset ja vapaa-ajan asuinkiinteistöt, julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan kiinteistöt. Siten kaikkien kunnan asukkaiden ja asumiseen ja julkiseen toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen haltijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Jätteistä aiheutuvan vaaran ja haitan sekä
roskaantumisen ehkäisemiseksi annetut määräykset koskevat tätä laajemmin kaikkia toimijoita. Elinkeinotoiminnan jätehuoltoon jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos
elinkeinotoiminnan jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä elinkeinotoiminnan harjoittajan pyynnöstä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla.
Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet
hallitusti. Jätteet tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja
15 §:t.)
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2 Etusijajärjestys ohjaa jätehuollon järjestämistä
Etusijajärjestys on jätehuoltoa ohjaava jätelain periaate, jota kaikessa toiminnassa tulee
mahdollisuuksien mukaan noudattaa. Etusijajärjestyksen mukaan
(1) ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta,
(2) syntynyt jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä,
(3) jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa,
(4) viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen
kaatopaikalle.
Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa syntyvän jätteen määrään ja haitallisuuteen,
esimerkiksi valitsemalla kestäviä ja korjattavia kulutushyödykkeitä sekä mahdollisimman
haitattomia materiaaleja ja kemikaaleja. Itselle tarpeettomat käyttökelpoiset kalusteet,
vaatteet ja muut kodin tavarat voi toimittaa kirpputorille tai muille toimijoille, joiden
kautta tuotteet ohjautuvat käyttöön sellaisinaan. Kun jätettä muodostuu, esimerkiksi
käyttötavaran rikkoontuessa, käyttökelpoiset osat kannattaa ottaa talteen tai korjauttaa
tavara. Kierrätyksellä tarkoitetaan erilaatuisten lajiteltujen jätelajien hyödyntämistä materiaalina uusien tuotteiden valmistuksessa. Lajittelun jälkeen jäljelle jäävän sekajätteen
kaatopaikkakäsittelystä ollaan etusijajärjestyksen mukaisesti siirtymässä jätteen polttoon eli jätteen hyödyntämiseen energiana.
Ammattimaisessa toiminnassa etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Tämä edellyttää, että tarkastellaan tuotteen ja jätteen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia, esimerkiksi verrataan eri käsittelyvaihtoehtoja. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.

3 Kunnan yhdyskuntajätehuollon toimijat
Jätehuollon järjestämisen ja valvonnan lakisääteiset vastuut jakautuvat kunnassa kolmelle eri toimijalle.
Jätehuollon viranomaistehtäviä näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella hoitaa
eli kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Joensuun alueellinen jätelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu mm.:
- jätehuoltomääräysten antaminen ja päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
- jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen maksuunpanosta päättäminen ja päätökset jätemaksuja koskevista muutoshakemuksista
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
- kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymisen ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta
- jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
- päätökset poikkeamisesta velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään
jätehuoltoon.
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Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaviranomaisen
tehtäviin kuuluu:
- valvoa jätelain noudattamista
- antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, sekä liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko
- tehdä päätökset valvonta-asioissa
- käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista.
Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, ovat kunnat antaneet omistamalleen jätehuoltoyhtiölle, Puhas Oy:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat mm.:
- jätteenkäsittelyn järjestäminen (käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä
käsittelypalveluiden hankkiminen)
- jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
- kiinteistöittäisen keräyksen järjestäminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvien jätelajien osalta
- sekajätteen alueellisen keräyksen järjestäminen
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätemaksujen laskutus
- jäteneuvonta ja tiedotus.
Näillä viranomaisilla ja kuntaomisteisella yhtiöllä on siis lakiin perustuvia tehtäviä. Lisäksi
kuntalaisen jätepalveluita järjestämässä olevia muita toimijoita ovat mm. jätelajista riippuen kunnan tai kiinteistön haltijan kilpailuttamat jätteenkuljetusyritykset, tuottajavastuun alaisten jätteiden (esim. sähkölaiteromu) vastaanottoon velvoitetut myymälät ja
yhdistysten toteuttama neuvonta.

4 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla seuraavat jätteet:
- asumisessa syntyvät jätteet
- julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
- sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
- liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä
em. jätteiden kanssa
- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa
putkikeräys- tai muussa vastaavassa järjestelmässä.
Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden toimintojen jätehuolto, eli jätteiden keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely. Asumisessa syntyvän jätteen osalta kunnan velvollisuus on kaikkein kattavin. Muiden edellä mainittujen toimijoiden jätehuollon järjestämisestä kunta vastaa siltä osin kuin ne soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä kotitalousjätteen kanssa. Esimerkiksi sairaalassa tai terveyskeskuksessa syntyvien erityisjätteiden jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen
haltija.
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Jätteen syntykiinteistöillä erilaiset jätteet lajitellaan ja kerätään erilleen. Jätteiden lajittelua helpottaa, kun lajitteluastiat ja -tilat järjestetään toimiviksi jo asunnon tai toimitilan
sisällä, esimerkiksi keittiössä. Osa jätteistä kiinteistön haltijan tulee kuljettaa itse kyseisen jätelajin vastaanottopaikkaan, ja osa noudetaan kiinteistön jäteastiasta tai -astioista.
Jäte kuljetetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään
käsittelyyn. Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimitetaan tuottajien
osoittamiin paikkoihin.
Sekajätteen käsittelytapa tulee muuttumaan vuoden 2016 lopulla kaatopaikkasijoituksesta jätteen polttamiseen sen energiasisältö hyödyntäen Riikinvoiman ekovoimalaitoksen valmistuttua. Muutoksen taustalla on lainsäädännön uudistuminen siten, että kaatopaikoille saa sijoittaa biohajoavaa ja orgaanista jätettä eli hiiltä sisältäviä aineita enää hyvin rajallisesti. Valtaosa esimerkiksi asumisen yhteydessä päivittäin syntyvästä jätteestä
on tällaista materiaalia. Jätteiden sisältämän energian hyödyntäminen edistää osaltaan
etusijajärjestyksen toteuttamista. Sekä materiaalien uusiokäytön – ja samalla neitseellisten raaka-aineiden säästämisen – edistämiseksi että jätteenpolton paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan kuntalaisia aiempaa tarkempaan jätteiden lajitteluun.

4.1 Jätteiden keräys ja kuljettaminen
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätteen keräystä järjestetään kiinteistöiltä (säännöllinen jäteastioiden tyhjennys), alueellisista hyötyjätteille tai sekajätteelle tarkoitetuista keräyspisteistä (ekopisteet ja sekajätteen aluekeräyspisteet) sekä kiertävällä keräyksellä (esim. vaarallisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys). Lisäksi
kunnallinen jäteyhtiö ottaa vastaan jätteitä jätekeskuksessa ja jäteasemilla. Näiden jätehuoltomääräysten sitovassa määräysosassa (Osa II) määrätään, miten ja milloin eri jätelajit on luovutettava jätehuoltojärjestelmään.
Keskeinen osa kunnan jätehuoltoa on jätteiden keräys kiinteistöjen jäteastioihin ja kuljettaminen kiinteistöiltä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Kunnan on huolehdittava
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä, ja vaihtoehtoisia kuljetusjärjestelmiä on kaksi. Yhdyskuntajätteet kuljetetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jolloin kunnallinen jäteyhtiö kilpailuttaa jätteenkuljetuspalvelut alueittain, tai kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jolloin kiinteistön haltija huolehtii
jätteenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus sekajätteen ja biojätteen
osalta. Muiden jätelajien osalta jätelain edellyttämää päätöstä kuljetusjärjestelmästä ei
ole tehty tai päätös on kumoutunut.
Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden
keräämistä varten. Lähikiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Keräyspaikkaan sijoitetaan tarvittavat jäteastiat ottaen jätehuoltomääräysten lisäksi huomioon paloturvallisuusnäkökulmat ja kiinteistön sijaintikunnan rakennusjärjestys. Jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan mm. jäteastioiden sijoittamisesta, käyttämisestä ja
merkitsemisestä määräyksiä, joita on tarkennettu näiden jätehuoltomääräysten II osan
luvuissa 5 ja 6. Jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina
pystyä kuormaaman turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa
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aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä niihin kerättäville jätteille soveltuvia jäteastioita. Jäteastia pitää
pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa
astiaa. Jäteastioihin on merkittävä selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä sen
tyhjentämisestä vastaavan tahon (kunnallinen jäteyhtiö tai kuljetusyritys) yhteystiedot.
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajäteastia. Kierrätyskelpoiset hyötyjätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan
tuottajayhteisöjen tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämään hyötyjätteiden keräyspisteeseen eli ekopisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista pidetään yllä
osoitteessa www.kierratys.info. Osan II sitovissa jätehuoltomääräyksissä määrätään
siitä, milloin hyötyjätelajit tulee lajitella ja kerätä erillisiin jäteastioihin kiinteistön keräyspaikassa, josta ne kuljetetaan jätelajeittain vastaanottopaikkoihin.
Haja-asutusalueella kiinteistön jätehuolto voidaan järjestää myös viemällä sekajäte aluekeräyspisteeseen. Nämä pisteet on varattu pisteiden käyttäjiksi liittyneiden tai liitettyjen
kotitalouksien ja vapaa-ajan kiinteistöjen tavanomaiselle jätteelle (ei esim. rakennusjätteelle, vaaralliselle jätteelle tai huonekaluille). Muun kuin asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön haltijalle voidaan sallia aluekeräyspisteen käyttö vain poikkeustapauksessa.

4.2 Jätteiden kuljetus
Vain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva jätehuoltorekisterin ote, jossa on määritetty
myös se, minkä jätelajien kuljettamista hyväksyntä koskee. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on
varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin.
Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta,
jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen
24 §:ssä.
Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti jätteiden vastaanottopaikkaan eli Puhas Oy:n ylläpitämään jätekeskukseen tai
jäteasemalle näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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4.3 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluvat lietteet
Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä
jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa sekä esimerkiksi
kunnan ja seurakunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät lietteet ovat jätettä,
jonka jätehuollon järjestämisvelvollisuus on lain mukaan kunnalla.
Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toiminnasta ja puhdistustehosta
säädetään valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) (209/2011). Asetuksessa annetaan lietesäiliöiden vähimmäistyhjennysvälit, joihin näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset lietteenpoistosta perustuvat. Säännöllisellä lietesäiliöiden tyhjennyksellä ja kiinteistön jätevesijärjestelmän toimintakunnon tarkistamisella ehkäistään jätevesistä aiheutuvia haittoja lähiympäristölle ja terveydelle sekä pidennetään jätevesijärjestelmän käyttöikää. Vähimmäistyhjennysväleillä pyritään varmistamaan näiden tavoitteiden saavuttaminen, mutta on aina tärkeää noudattaa puhdistuslaitteiston valmistajan antamia ohjeita ja poistaa liete käsittelyjärjestelmästä tarpeeksi usein.

5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto
Elinkeinotoiminnan jätehuollosta ei enää määrätä uuden jätelain voimaantulon myötä
kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä yhtä kattavasti kuin ennen. Jätehuoltomääräykset
koskevat elinkeinotoimintaa siltä osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta ja jätteen kuljettamisesta, tai roskaantumisen ehkäisemisestä, esimerkiksi yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisessä.
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte kerätään yhdessä
muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa täysimääräisesti.
Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi pyytää kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
perusteella esimerkiksi yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat elinkeinotoiminnan harjoittajaa niiltä osin kuin asiasta on sovittu
elinkeinotoiminnan harjoittajan ja kunnallisen jäteyhtiön välillä.

6 Tuottajavastuu
Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla ja maahantuojalla sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen
jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja
muun käsittelyn.
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Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset.
Pakkausjätteiden osittainen tuottajavastuu laajenee täydeksi tuottajavastuuksi 1.1.2016.
Tuottajalla on velvollisuus järjestää käytöstä poistetuille pakkauksille alueellisia keräyspaikkoja ja pakkausjätteet käsitellään tuottajan järjestämässä jätehuollossa. Halutessaan
tuottajalla on lisäksi oikeus järjestää kiinteistöittäistä kuljetusta. Kunnalla on oikeus täydentää kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ja alueellista keräystä. Joensuunkin seudulla
hyötyjätteiden keräyspisteverkostoon tulee muutoksia – pakkausjätteen keräyksestä
vastaava Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää ekopisteitä osin uusiin ja osin tuttuihin paikkoihin, ja osa kunnan järjestämistä ekopisteistä lakkautetaan.
Jätehuoltomääräyksissä annetaan edelleen pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita täydentämään tuottajan järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan käytöstä poistettujen pakkausten kierrättämistä. Vaikka kunta huolehtisi pakkausjätteiden
täydentävästä keräyksestä, toimitetaan pakkausjäte käsiteltäväksi tuottajien järjestelmiin.
Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat taajamassa kerros- ja rivitaloalueella. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei
koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin
keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä, joista useat ovat ekopisteen yhteydessä.

7 Vaaralliset jätteet
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia
jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:
- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja elohopealamput
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet
Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. Esimerkiksi pienten sähkölaitteiden vastaanottopisteitä on monien päivittäistavarakauppojen yhteydessä ja loisteputkia, elohopealamppuja, paristoja ja akkuja otetaan
vastaan niitä myyvissä liikkeissä ilman vastaavan tuotteen ostovelvoitetta.
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Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan jäteasemalle, jätekeskukseen tai muuhun kunnallisen jäteyhtiön järjestämään vastaanottopaikkaan tai keräykseen. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet.

8 Rakennus- ja purkujäte
Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen
mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä. Vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää muuten kuin energiana tai polttoaineen valmistuksessa vuonna 2020.
Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit:
- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- kipsipohjaiset jätteet
- kyllästämättömät puujätteet
- metallijätteet
- lasijätteet
- muovijätteet
- paperi- ja kartonkijätteet
- maa- ja kiviainesjätteet
Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluva asbestijätettä, joka
on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä
astioissa.
Jos asuinkiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

9 Roskaantumisen ehkäisy
Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä
tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista,
viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne
kuulumattomia tavaroita.
Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja. Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa, siivoamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on
tapahtunut. Tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain
74 §:ssä, josta ne voi tarkistaa.
Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen
haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava,
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että roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

10 Lisätietoa
Suomen lainsäädäntö on luettavissa Finlex-palvelussa internet-osoitteessa www.finlex.fi.
Keskeisimpiä jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevia säädöksiä ovat mm.:
- Jätelaki 646/2011
- Jäteasetus 179/2012
- Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
- Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) (ns. hajajätevesiasetus)
Lisätietoa myös
- kuntien ympäristönsuojelumääräyksistä
- kuntien rakennusjärjestyksistä
- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (www.evira.fi), kuolleiden eläinten hautaamisesta ja jätevesilietteiden pienimuotoisesta käsittelystä
Kunnan jätehuoltoviranomainen
Joensuun alueellinen jätelautakunta
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
www.joensuu.fi/jatehuolto
jatelautakunta@joensuu.fi
puh. 013 337 7100
Kunnallinen jäteyhtiö
Puhas Oy
PL 370 (Linnunlahdentie 2, Tiedepuisto, rakennus 4 A)
80101 Joensuu
www.puhas.fi
asiakaspalvelu@puhas.fi
puh. 013 318 198
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
ks. kiinteistön sijaintikunnan internet-sivut
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Jätteenkeräyspistehaku
www.kierratys.info
Lisätietoa pakkausten tuottajavastuusta ja pakkausjätteen lajittelusta:
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, www.rinkiin.fi
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Osa II

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

1 Luku

Yleiset määräykset

1§

Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle
tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä
jätehuoltomääräyksiä.
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
piiriin kuuluviin jätteisiin.
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.
Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:
-

10 § Elinkeinotoimijan liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään
19 § Kompostointi; 1–4 ja 7 momentit
20 § Jätteen polttaminen; 1 momentti
21 § Jätteen hautaaminen
23 § Jäteastiatyypit; 1-2 momentit
25 § Jäteastioiden täyttäminen (yhdyskuntajätteen osalta)
26 § Tyhjennysvälit; 1, 4 ja 5 momentit
28 § Jäteastian kunnossapito ja pesu
29 § Jätteen keräyspaikan sijoittaminen kiinteistöllä; 1, 2, 4, 5 ja 6 momentit
30 § Jätetilat ja jäteastioiden suojaus
32 § Keräyspaikan ja jätteenkuljetuksen väylien kunnossapito kiinteistöllä
33 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
34 § Jätteen kuormaaminen ja kuljetus
37 § Jätevesilietteiden tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi; 1–
4 momentit
39 § Erotuskaivojen tyhjentäminen; 1–3 momentit
40 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
41 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
42 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto; 1, 3, 5 ja 7 momentit
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-

43 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
44 § Erityisjätteet
45 § Tiedottamisvelvollisuus
46 § Jätehuoltomääräysten valvonta
48 § Voimaantulo

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19 - 21 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.
Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden,
muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen.
2§

Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan
Aluekeräyspisteellä kunnallisen jäteyhtiön järjestämää sekajätteen alueellista keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat asumisessa syntyvän sekajätteensä.
Asuinkiinteistöllä kiinteistöä tai määräalaa, jolla sijaitsee vakinaiseen asumiseen tai vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu rakennus taikka pysyvästi sijoitettu asuntovaunu.
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 syntyvää
biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketuotannossa syntyvää
vastaavaa jätettä.
Ekopisteellä hyötyjätteiden alueellista keräyspaikkaa, jota ylläpitävät pakkausten tuottajayhteisöt tai kunnallinen jäteyhtiö.
Erityisjätteellä jätettä, jota ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta joka vaatii haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat
sekä pölyävät jätteet.
Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä, esimerkiksi biojätettä, paperia, kartonkia, lasia ja metallia. (Hyötyjätteeksi ei lueta jätteenpolttolaitokseen toimitettavaa sekajätettä.)
Jäteasemalla kunnallisen jäteyhtiön ylläpitämää valvottua jätteiden vastaanottopaikkaa,
jossa ei ole käsittelytoimintaa. Jäteasemalla otetaan vastaan pääasiassa hyötyjätteitä ja
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vaarallisia jätteitä sekä kiinteistöittäiseen keräykseen tai aluekeräykseen soveltumattomia jäte-eriä.
Jäteastialla jätteen keräykseen käytettävää astiaa, syvä- tai pintakeräyssäiliötä tai muuta
keräysvälinettä.
Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa myös käsitellään jätettä kierrätystä,
hyödyntämistä ja loppukäsittelyä varten.
Jätehuoltoviranomaisella jätelain mukaista kunnan jätehuoltoviranomaista, joka näiden
jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on Joensuun alueellinen jätelautakunta.
Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.
Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa tai
muuta, jonka hallussa jäte on.
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja
kuljetusta varten.
Kiinteistöllä itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin
(esim. tila tai tontti). Kiinteistö voi koostua useista palstoista ja kiinteistöllä voi sijaita
useita rakennuksia. Mikäli kiinteistöllä on useita asuinrakennuksia, sovelletaan niihin
mitä kiinteistöstä määrätään.
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jäte noudetaan kiinteistöllä tai sen läheisyydessä sijaitsevasta keräyspaikasta taikka kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta
jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa tai muutoin kiinteistön hallinnasta vastaavaa.
Kompostoinnilla pääasiassa biologisesti hajoavan jätteen hapellisissa olosuhteissa tapahtuvaa käsittelyä, joka toteutetaan kompostorissa tai aumassa.
Kunnallisella jäteyhtiöllä kuntien yhdessä omistamaa jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:tä.
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunnallinen jäteyhtiö vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja kiinteistön haltija sopii
jätteen noudosta kiinteistöltä kunnallisen jäteyhtiön kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa
syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä sekä sitä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajätettä, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin eivät kuulu ne tuottajavastuun alaiset jätteet,
jotka on luovutettu tuottajan järjestämään jätehuoltoon.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään
kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jolla
kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu mm. keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä,
kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.
Sekajätteellä sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet, vaaralliset
jätteet ja erityisjätteet on lajiteltu erikseen. Siirryttäessä sekalaisen yhdyskuntajätteen
käsittelyssä energiahyödyntämiseen otetaan jätelajista käyttöön kunnallisen jäteyhtiön
vahvistama nimi (poltettava jäte).
Taajamalla YKR-taajamarajaukseen perustuvia karttaliitteessä rajattuja alueita sekä niihin rajautuvia asemakaavoitettuja alueita.
Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille
saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä
ovat paristot ja akut, keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat sekä romuautot.
Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen,
muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput, maali-, lakka-, liima- ja liuotinjätteet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, torjunta-aineet, kyllästetty puu sekä lääkejätteet.
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
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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.

2 Luku
4§

Kunnan jätehuoltojärjestelmä ja vastaanottopaikat

Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään ja liittymiskäytäntö

Vakinaiseen asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu kiinteistö sekä kiinteistö,
jossa on jätelain 32 §:ssä määritettyjä toimintoja, tulee liittää kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvoite on kiinteistön haltijalla.
Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte
keräystavasta riippuen joko kiinteistön jätteenkeräyspaikkaan kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten tai sekajätteen aluekeräykseen. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
ja aluekeräykseen soveltumaton jäte on luovutettava näiden määräysten mukaisesti
muihin kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluviin tai tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään ilmoittamalla liittymisestä kunnalliselle jäteyhtiölle ja tilaamalla siltä jäteastioiden tyhjentäminen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi liitytään ilmoittamalla siitä kunnalliselle jäteyhtiölle.
Siltä osin kuin käytössä on jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, siihen liitytään ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin
hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin.
Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote.
Asuinkiinteistö, jota sen haltija ei ole liittänyt 5 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltojär-jestelmään, liitetään siihen jätehuoltoviranomaisen toimesta. Kiinteistölle varataan mahdollisuus sekajätteen aluekeräyspisteen käyttöön ja kiinteistön haltijaa tai omistajaa tiedotetaan jätehuoltojärjestelmään liittämisestä, sen perusteista ja siitä seuraavista velvoitteista.
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5§

Jätehuollon järjestämisvaihtoehdot erityyppisille kiinteistöille kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ja sekajätteen aluekeräyksen osalta

Taajamassa sijaitseva vakinaiseen asumiseen käytettävä kiinteistö on liitettävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätehuolto voidaan järjestää käyttäen omaa kiinteistökohtaista jäteastiaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa (kimppa).
Taajaman ulkopuolella sijaitseva kiinteistö tai taajamassa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö
on liitettävä joko kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa voidaan käyttää omaa kiinteistökohtaista jäteastiaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa (kimppa).
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva muu kuin asuinkiinteistö on ensisijaisesti liitettävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistö voidaan liittää sekajätteen aluekeräyksen piiriin vain silloin, jos kiinteistölle ei voi liikennöidä jäteautolla tai
kiinteistö sijaitsee kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätehuoltoviranomaisen päätöksellä rajatulla alueella.
Mikäli kiinteistön sijaintialue on jätehuoltoviranomaisen päätöksellä rajattu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle, on kiinteistö liitettävä sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Kiinteistö voidaan poikkeuksellisesti liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos jätteiden keräyspaikka on mahdollista sijoittaa kiinteistöittäisen kuljetuksen alueelle (esim. 7 §:n mukainen yhteisastia venerantaan) tai jos kuljetuksesta voidaan sopia kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
6§

Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittämälleen
kiinteistölle jätteiden keräyspaikka näiden määräysten 29–32 §:ien mukaisesti sekä tarvittava jäteastia tai -astiat. Jätteen haltijan on laitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistön jäteastioihin.
7§

Kiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa)

Lähekkäin toisiaan sijaitsevien kiinteistöjen haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian
(kimppa-astia, yhteisastia) käytöstä eli muodostaa kimpan.
Kimpan voivat muodostaa
taajamassa samassa tai naapurikortteleissa sijaitsevat kiinteistöt tai kiinteistöt,
joiden välimatka on maksimissaan yksi kilometri
haja-asutusalueella naapurit tai esimerkiksi tiekunnan osakkaat tai muulla tavoin yhteistoiminnassa olevat tahot.
Vapaa-ajan kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen olla kimpassa kiinteistön haltijan vakinaisen asuinkiinteistön kanssa, mikäli vapaa-ajan kiinteistön läheisyydessä tai matkalla
vapaa-ajan kiinteistöltä vakinaiselle asunnolle ei sijaitse kohtuullisesti saavutettavaa sekajätteen aluekeräyspistettä ja vakinainen asuinkiinteistö on liitetty kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen.
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Kimppaan kuuluvien on järjestettävä yhteinen keräyspaikka näiden määräysten 29–
32 §:ien mukaisesti sekä tarvittava jäteastia tai -astiat. Kimppa voidaan muodostaa sekajätteen keräämisen lisäksi lajiteltujen hyötyjätteiden keräämiseen. Jätteen haltijan on
laitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kimpan jäteastioihin.
Kimppa-astian käytöstä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kunnalliselle jäteyhtiölle.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kimppa-astian sijaintipaikasta, koosta ja tyhjennysvälistä, astiaa käyttävistä kiinteistöistä laskutustietoineen, sekä yhteyshenkilöstä yhteystietoineen. Yhteyshenkilön on ilmoitettava kimppa-astian käytössä tapahtuvista muutoksista kunnalliseen jäteyhtiöön sekä muille kimppaan kuuluville.
Mikäli kimppa muodostetaan sellaisen jätejakeen keräystä varten, joka kuljetetaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, edellä mainitut ilmoitukset tulee
tehdä kuljetusyritykselle sekä jätehuoltoviranomaiselle.
Sekajätteen kimppa-astiassa on varattava astiatilavuutta kutakin vakinaisesti asuttua taloutta varten 60 litraa neljää viikkoa kohden ja kutakin vapaa-ajan asuntoa varten 40 litraa neljää viikkoa kohden. Tästä poiketen kahden vakinaisesti asutun yhden hengen talouden muodostaman kimppa-astian tyhjennysväliin voidaan soveltaa näiden määräysten 26 §:ää (Tyhjennysvälit).
Kimppa-astian käytöstä ei saa aiheutua roskaantumista eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
8§

Sekajätteen aluekeräyspiste

Sekajätteen aluekeräyspisteet on tarkoitettu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatulla alueella sijaitsevien kiinteistöjen, haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen sekä taajamassa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön. Käyttöoikeus on
aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyneellä tai jätehuoltoviranomaisen toimesta liitetyllä
kiinteistöllä, joka maksaa jätetaksan mukaista aluekeräyspisteen käyttömaksua.
Sekajätteen aluekeräyksen piiriin kuuluvalla kiinteistöllä syntyvä sekajäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen.
Aluekeräyspisteeseen saa toimittaa kotitalouden tavanomaista jätettä kohtuullisissa kertaerissä. Jätteen kuljettamisesta aluekeräyspisteeseen huolehtii kiinteistön haltija. Jäte
tulee pakata asianmukaisesti ja siitä on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava erilleen ja
toimitettava erilliskeräykseen hyötyjätelajit. Aluekeräyspisteeseen ei saa toimittaa näiden määräysten 25 §:n 10 momentissa lueteltuja jätteitä, joiden laittaminen sekajäteastiaan on kielletty.
9§

Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät

Alueella, jossa on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä tai muu vastaava usean kiinteistön tai huoneiston yhteiskäyttöön varattu järjestelmä, kiinteistö liitetään kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä kyseisen järjestelmän käyttäjäksi.
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Putkikeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen tai huoneistojen jätteen keräyspaikka
on putkikeräysjärjestelmässä kerättävien jätteiden syöttöpaikka sekä putkikeräysjärjestelmään soveltumattomien jätteiden osalta yhteinen jätepiste niille jätteille (esim. hyötyjätteet), jotka voidaan kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
10 § Elinkeinotoimijan liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään
Jätteen haltija, jolla ei ole jätelain nojalla velvoitetta liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään, voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Liittymispyyntö tehdään kunnalliselle jäteyhtiölle.
Jos yksityinen palvelutarjonta arvioidaan puutteelliseksi, kunnallinen jäteyhtiö tekee jätteen haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Sopimuksessa määritetään, mitä palveluita se koskee.
11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa taikka poikkeuksellisen laatunsa
tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, tai eivät sovellu kerättäväksi sekajätteen aluekeräyspisteeseen tai ekopisteeseen, on toimitettava 12 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden
kuljettamisesta itse tai tilaamalla kuljetuspalvelun joko kunnalliselta jäteyhtiöltä tai jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä kuljettajalta.
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu
näiden jätehuoltomääräysten vastaisesti kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta kunnallisen jäteyhtiön
osoittamaan paikkaan.
12 § Jätteiden vastaanottopaikat
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen
jäteyhtiön tai kunnan osoittamiin paikkoihin.
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai sekajätteen aluekeräykseen soveltumattomien jätteiden vastaanottopaikkoja ovat kunnallisen jäteyhtiön järjestämät vastaanottopaikat kuten jätekeskus, jäteasemat, ekopisteet, vaarallisen jätteen vastaanottopaikat ja
keräykset sekä kunnan järjestämät puutarhajätteen vastaanottopaikat.
Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin
tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämiin täydentäviin vastaanottopaikkoihin, joista jätteet
toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon.
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Kunnallisen jäteyhtiön on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista internetsivuillaan (www.puhas.fi). Sekajätteen aluekeräyspisteiden sijainnista
ei tiedoteta internetissä.
Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikana. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille
osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanottopaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jolle on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia.
Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

3 Luku

Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöllä

13 § Erikseen lajiteltavat ja kerättävät jätteet
Kiinteistöllä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen
toimittamisesta.
Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu
kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Mikäli hyötyjätteitä
ei kerätä kiinteistöittäisesti, on ne toimitettava tuottajayhteisöjen tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämään ekopisteeseen tai muuhun vastaanottopaikkaan siltä osin kuin eri hyötyjätelajeja ekopisteessä tai muussa vastaanottopaikassa vastaanotetaan.
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajayhteisön keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan. Muut toimijat eivät
saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.
Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n mukaisesti.
Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa pakkausjätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajayhteisön järjestämään vastaanottopaikkaan.
14 § Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet asuinkiinteistöllä
Taajamassa asuinkiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin
kiinteistökohtaisiin jäteastioihin huoneistolukumäärän perusteella seuraavasti:
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Huoneistojen
lukumäärä
kiinteistöllä
3 tai enemmän
5 tai enemmän

Biojäte

Kartonkipakkausjäte

Lasipakkausjäte

Metallipakkausjäte

x
x

x

x

x

Paperi
kuten jätelain 49 ja
50 § määräävät

Hyötyjätteiden lajittelussa ja keräyksessä on noudatettava lajitteluohjeita. Kartonki- ja
lasipakkausjätteen jäteastioihin kerätään ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallipakkausjätteen jäteastiaan kerätään metallipakkausten lisäksi muu pienmetalli.
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan
näiden määräysten 19 §:n mukaisesti.
Myös muut asuinkiinteistöt voivat liittyä biojätteen ja pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos kiinteistö sijaitsee niiden keräysalueella tai kuljetusreitin
varrella. Asiasta sovitaan kunnallisen jäteyhtiön tai kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmässä jätteenkuljetusyrityksen kanssa (kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippuen). Hyötyjätteet tulee kuljettaa tuottajan tai kunnallisen jäteyhtiön vastaanottopaikkaan.
Mikäli biojätteen tai pakkausjätteiden kuljetuspalvelua ei ole saatavilla kiinteistön sijaintialueella tai jätehuoltoviranomainen on päätöksellään rajannut alueen kiinteistöittäisen
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle näiden jätelajien osalta, eivät edellä esitetyt kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet koske kiinteistön käyttäjiä.
Asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte on lajiteltava syntypaikalla
erikseen ja toimitettava tuottajan vastaanottopaikkaan kierrätystä varten, mikäli vastaanottopaikka on alueelle järjestetty. Lajittelussa tulee noudattaa tuottajien antamaa
ohjeistusta. Kierrätyskelvoton muovijäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan.
15 § Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet muilla kuin asuinkiinteistöillä
Taajamassa sijaitsevalla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvalla kiinteistöllä
muussa toiminnassa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:
Hyötyjätelaji
Biojäte
Kartonkipakkausjäte
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte
Paperi
Pahvipakkausjäte

Erilliskerättävä, jos
kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä
syntyy muuten merkittäviä määriä (30 l tai 10 kg viikossa)
jätelajia kertyy keskimäärin yli 200 litraa tai 5 kg kuukaudessa
jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 litraa tai 15 kg kuukaudessa
jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 litraa 5 kg kuukaudessa
kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
jos erillinen pahvinkeräys on järjestetty ja jätelajia kertyy
merkittävä määrä
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Hyötyjätteiden lajittelussa ja keräyksessä on noudatettava lajitteluohjeita. Kartonki- ja
lasipakkausjätteen jäteastioihin kerätään ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallipakkausjätteen jäteastiaan kerätään metallipakkausjätteen lisäksi muu pienmetalli.
Myös muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat kiinteistöt voivat liittyä
biojätteen ja pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos kiinteistö sijaitsee niiden keräysalueella tai kuljetusreitin varrella. Asiasta sovitaan kunnallisen jäteyhtiön tai kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmässä jätteenkuljetusyrityksen kanssa
(kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippuen). Hyötyjätteet tulee kuljettaa tuottajan tai kunnallisen jäteyhtiön vastaanottopaikkaan.
Mikäli biojätteen tai pakkausjätteiden kuljetuspalvelua ei ole saatavilla kiinteistön sijaintialueella tai jätehuoltoviranomainen on päätöksellään rajannut alueen kiinteistöittäisen
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle hyötyjätelajin osalta, eivät edellä esitetyt kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet koske kiinteistön käyttäjiä.
16 § Sekajäte
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajäteastia. Astia voi olla yhden kiinteistön käytössä tai 7 §:n mukaisesti
kimppa-astia.
Muu kuin kierrätystä varten lajiteltu jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. Sekajätteelle tarkoitettuun astiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia.
Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöittäin tai ekopisteissä, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVCesineitä, voi laittaa sekajäteastiaan. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja
jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön ylläpitämään jätekeskukseen tai jäteasemille.
17 § Energiajäte
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiajätteen erilliskeräys on kiellettyä. Energiajätteeseen aiemmin laitetut hyötyjätteet on lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava kierrätykseen näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Energiajätteeseen aiemmin lajiteltu kierrätyskelvoton jäte
on laitettava sekajäteastiaan.
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet
Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava niitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.
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Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi
näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.
Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti
kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte on lajiteltava jäteasetuksen mukaisesti.
Mikäli kiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä
jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.

4 Luku

Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

19 § Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, kuivakäymäläjätettä, puutarhajätettä ja 38 §:ssä tarkoitettuja vähäisiä määriä harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmään kertyvää lietettä.
Kompostori (eli kompostointisäiliö) tai puutarhajätekomposti on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ympäristölle. Muun kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta, eikä 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Kompostori voidaan aina sijoittaa hyväksytyissä rakennuspiirustuksissa sille varattuun paikkaan. Kompostia on hoidettava ohjeiden mukaisesti. Kompostoinnista ei saa
aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen
kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
Elintarvikejäte tulee kompostoida sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa
ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.
Puutarhajätteet voidaan kompostoida myös lämpöeristämättömässä kompostorissa tai
kompostointikehikossa. Taajaman ulkopuolella puutarhajätteet voidaan kompostoida
myös aumassa.
Elintarvike- ja puutarhajätteen kompostori voi olla myös 2–4 samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen (kimppakompostori). Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta sitä käyttävien talouksien biojätteelle.
Elintarvikejätteen kompostoinnista kerros- tai rivitalokiinteistöllä on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Kimppakompostorista on ilmoitettava kirjallisesti kunnalliselle jäteyhtiölle, jos kompostoinnin perusteella halutaan pidentää sekajäteastian
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tyhjennysväliä. Kompostointi-ilmoituksessa on nimettävä kompostinhoidosta vastaavan
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä kimppakompostoinnissa kompostoria käyttävät taloudet.
Kuivakäymäläjäte ja lemmikkieläinten ulosteet tulee kompostoida vain sitä varten
suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, josta valumavesien
pääsy maahan on estetty ja johon haittaeläinten pääsy on estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Kesto lasketaan siitä, kun tuoretta ulostejätettä ei enää lisätä kompostiin. Ulosteperäisten pienpuhdistamolietteiden kompostointi on kielletty ilman jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä
jätehuoltomääräyksistä.
20 § Jätteen polttaminen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa käsittelemätöntä
puujätettä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.
Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty taajamassa. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa. Taajaman ulkopuolella
saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia, hakkuutähteitä ja olkia sekä käsittelemätöntä puujätettä, muttei kuitenkaan metsäpalovaroituksen aikana.
Polttaminen ei saa aiheuttaa tulipalon vaaraa eikä savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa
naapurustolle. Runsasta savunmuodostusta aiheuttavasta polttamisesta on ilmoitettava
pelastuslaitokselle.
21 § Jätteen hautaaminen
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.
Pienimuotoisesta omassa maanrakentamisessa tehtävästä jätteen hyödyntämisestä voidaan määrätä edellisestä poikkeavasti kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.
22 § Muut omatoimisen jätteenkäsittelyn määräykset
Puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava
kunnallisen jäteyhtiön tai kunnan osoittamaan paikkaan.
Jätevesiviemäriin ei saa liittää jätemyllyä eikä johtaa ylimääräistä rasvaa.
Ulosteperäistä jätettä (kuivakäymäläjäte tai jätevesijärjestelmään kertyvä liete; koiratarhojen tai vastaavien ulostejäte) ei saa laittaa kiinteistön jäteastioihin, viedä aluekeräyspisteeseen eikä kompostoimatta haudata maahan.

24

5 Luku

Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

23 § Jäteastiatyypit
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä jäteastioita näiden
jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.
Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon
ottaen.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää
1)

2)
3)
4)

käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustetuilla jäteautoilla tehtävään
koneelliseen jätteenkuormaukseen ja pesuun;
taajamassa maahan upotettuja jätesäiliöitä (syväkeräyssäiliö), jotka tyhjennetään
koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
vaihtolavasäiliöitä ja jätepuristimia, jotka on varustettu koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Biojätteen keräyksessä tulee käyttää 140–240 litran jäteastiaa tai korkeintaan 1300 litran syväkeräyssäiliötä.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä ei saa käyttää pikakontteja 1.1.2019 alkaen.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnallinen jäteyhtiö ja kiinteistön haltijan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritys voi hyväksyä tapauskohtaisesti muidenkin jätteen keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta ja astiatyyppi soveltuu kuljetusjärjestelmään.
23 a § Jäteastiapalvelu
Kunnallinen jätehuoltoyhtiö hankkii ja toimittaa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalle kiinteistölle käsin siirrettävät enintään 660 litran jäteastiat. Astiat toimitetaan niiden jätelajien keräämistä varten, joiden kuljetus järjestetään kunnan
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Käytössä olevat jäteastiat korvataan kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimittamilla astioilla vasta kun niiden kunto sitä edellyttää eli jos astia on
rikki, huonokuntoinen, sopimaton koneelliseen tyhjennykseen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin.
Kiinteistön haltijan tulee tilata jäteastiat jätehuoltoon liittymisen yhteydessä, mikäli kiinteistöllä ei entuudestaan ole tarvittavia astioita näiden jätehuoltomääräysten 13–
16 §:ien mukaisen keräyksen järjestämiseksi.
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Ennen kiinteistön haltijan omistaman astian vaihtamista jätehuoltoyhtiön omistamaan
astiaan jätehuoltoyhtiön tulee tiedottaa kiinteistön haltijaa korvaavan astian toimittamisesta, sen aikataulusta ja mahdollisuudesta ilmoittaa astiakoon muutoksesta sekä luvan
antamisesta vanhan astian pois viemiseksi.
Jätehuoltoyhtiön toimittamia astioita ei saa myydä eikä siirtää pois kiinteistöltä tai
muusta jätteen keräyspaikasta.
24 § Jäteastian merkitseminen
Jäteastian kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä riittävän suuri jäteastiaan kerättävän
jätelajin ilmoittava tekstitarra. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimikkeitä. Sekajäteastia on jätelajinimikkeen muuttuessa merkittävä kunnallisen jäteyhtiön vahvistaman nimikkeen mukaisesti.
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan tahon yhteystiedot. Jäteastia, joka
ei sijaitse jätteen syntykiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä astian haltijan yksilöivällä tiedolla, esimerkiksi katuosoitteella.
25 § Jäteastioiden täyttäminen
Jäteastiaan saa laittaa vain siihen tarkoitettua jätettä.
Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan
olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa
tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.
Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään seuraavasti:
• alle 660 litran astia: 60 kg
• 660 litran astiat: 80 kg
Jätteen ollessa erityisen painavaa astia on jätettävä vajaaksi.
Muihin jätesäiliöihin (pois lukien puristinlaittein varustetut säiliöt) laitettavan jätteen
massa saa olla enintään 100 kg/m3.
Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti astian välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätesäkki tai -pakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jäteastian ulkopuolelle ei kuitenkaan saa laittaa biojätettä, puutarhajätettä eikä
sekajätettä, josta voi aiheutua hygieniahaittaa.
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan.
Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä ja biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin tai kääreeseen ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Biojäteastiaan ei saa
laittaa nestemäistä biojätettä. Biojätteet on tarvittaessa valutettava ennen
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keräysvälineeseen laittamista.
Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.
Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.
Sekajäteastiaan ei saa laittaa:
• palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
• vaarallisia jätteitä tai lääkkeitä
•

erityisjätteitä

•

nestemäisiä jätteistä, kuten keittiörasvoja ja -öljyjä

•

hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia

•

suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

•

suuria määriä rakennus- ja purkujätettä

•

kuivakäymäläjätettä, jätevesilietteitä, suuria määriä eläinten ulosteita

•

sähkö- ja elektroniikkaromua tai ajoneuvojen renkaita

•

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 vaikeuttaa
merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista.

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajäteastiaan
tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. Jäähdytysaika on tuhkan määrästä riippuen useita vuorokausia, mutta aina vähintään yksi vuorokausi.
26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja niin usein, että jätteet sopivat astioihin, ne
voidaan aina sulkea, eikä jäteastioista aiheudu hajuhaittaa tai muuta hygieenistä haittaa
eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jäteastiat on kuitenkin tyhjennettävä vähintään seuraavasti:
Jätelaji

Sekajäte
Sekajäte, jos biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan
Biojäte
Biojäte,
1–4 huoneiston kiinteistöt tai kimppa-astiat
TAI
joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai tilaan

Pisin tyhjennysväli kesäaikana
(viikot 18–39)
4 viikkoa
8 viikkoa

Pisin tyhjennysväli talviaikana
(viikot 40–17)
4 viikkoa
8 viikkoa

1 viikko
2 viikkoa

2 viikkoa
4 viikkoa
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Jätelaji

Kartonkipakkausjäte
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte

Pisin tyhjennysväli kesäaikana
(viikot 18–39)
12 viikkoa
24 viikkoa
24 viikkoa

Pisin tyhjennysväli talviaikana
(viikot 40–17)
12 viikkoa
24 viikkoa
24 viikkoa

Vakinaisesti asutun 1–2 henkilön talouden sekajäteastian tyhjennysväli voidaan ilmoituksen perusteella pidentää 12 viikkoon seuraavien edellytysten täyttyessä:
• syntyvä jätemäärä on vähäinen
• jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa
• kiinteistöllä kerätään erikseen tai kompostoidaan biojäte näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti
• pakkausjätteet ja keräyspaperi lajitellaan ja toimitetaan niille tarkoitettuun erilliskeräykseen (ekopisteet), kun keräys alueella on järjestetty.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Myös kahden yhden hengen
talouden käyttämän kimppa-astian tyhjennysväli voi olla 12 viikkoa, jos edellä mainitut
edellytykset täyttyvät molempien talouksien osalta.
Vapaa-ajan kiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vain kesäaikana (viikot 18–39) käytettävissä olevan vapaa-ajan kiinteistön sekajäteastia on tyhjennettävä kesäaikana kuitenkin vähintään kolme kertaa. Ympärivuotisessa
käytössä olevan vapaa-ajan kiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä ympärivuotisesti tai
tarpeen mukaan kiinteistöä käytettäessä, vähintään kolme kertaa vuoden aikana.
Syntyvään jätemäärään nähden ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen.
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena hyötyjätteitä laiteta sekajäteastiaan.
27 § Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
Jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi.
Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.
Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä korkeintaan kuusi kuukautta asiasta sovitaan etukäteen kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Erillisten keskeytysten yhteenlaskettu kesto kalenterivuoden aikana voi olla enimmillään kuusi kuukautta.
Yli kuuden kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.
Poikkeuksen myöntämisestä päättää jätehuoltoviranomainen, ja se edellyttää että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella kokonaan käyttämätön.
28 § Jäteastian kunnossapito ja pesu
Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian kunnossapidosta ja puhdistamisesta siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle, astian
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käyttäjälle tai jätteenkuljettajalle. Jäteastiat on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa.

6 Luku

Jätteen keräyspaikat

29 § Jätteen keräyspaikan sijoittaminen kiinteistölle
Jätteiden keräyspaikka kiinteistöllä tulee valita siten, ettei jäteastioiden tyhjennyksestä
aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle tai tyhjentäjälle.
Kiinteistölle johtavan ja kiinteistöllä sijaitsevan jätteenkuljetukseen käytettävän ajoväylän tulee soveltua jäteautolla liikennöintiin. Väylän tulee olla riittävän leveä ja sen tulee kantaa tyhjennykseen käytettävän ajoneuvon massa. Ajoväylän varressa olevat oksat
tai rakenteet eivät saa aiheuttaa haittaa jätteenkuljetuskalustolle.
Taajamassa sijaitsevan omakotitalo-, paritalo- tai vapaa-ajan kiinteistön keräyspaikka tulee sijoittaa lähelle pihatien ja kadun liittymää.
Jäteautolla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy vähintään 10 metrin päähän käsin
siirrettävistä jäteastioista. Keräysväline, joka ei ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi sen välittömään läheisyyteen. Keräysvälineen
ympärillä ja päällä tulee olla riittävästi tilaa siten, että tyhjennys voidaan tehdä turvallisesti. Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle soveltuva riittävän
laaja ja kantava kääntöpaikka.
Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän
asuinkiinteistön keräyspaikka tulee sijoittaa vähintään kahdeksan metrin päähän kiinteistön ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiden ikkunoista, ellei kunnan rakennusjärjestyksessä ole muuta säädetty. Keräyspaikan valinnassa on otettava huomioon pelastusviranomaisen ohjeet. Etäisyys rakennuksen räystäslinjasta tulisi olla yksittäisellä korkeintaan
660 litran jäteastialla 4 metriä, usean astian rivistöllä 6 metriä ja jätekatoksella 8 metriä.
Turvaetäisyys voidaan tapauskohtaisesti korvata rakenteellisin ratkaisuin, muun muassa
palo-osastoimalla jätetilat tai säilyttämällä jätteet siten, etteivät asiattomat pääse käsiksi
niihin.
Jos kiinteistöllä ei ole jätteen keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräyspaikka voidaan
perustaa kiinteistön läheisyyteen, mikäli tämän alueen maanomistaja sen sallii.
30 § Jätetilat ja jäteastioiden suojaus
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta tai muuta estettä.
Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:10, tai jos kynnystä, porrasta tai muuta
estettä ei voida välttää, on kiinteistön haltijan huolehdittava, että astian tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.
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Jätteiden keräyspaikka on mitoitettava siten, että yksittäinen jäteastia voidaan siirtää
tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Ovien ja aukkojen tulee olla niin leveitä,
tai suojaukseen käytettävien istutusten tai aitausten niin väljiä, että astioita voidaan siirtää turvallisesti ja rakenteisiin vaurioita aiheuttamatta.
Käynti jätetilaan (jätehuone, -katos tai -aitaus) tulee järjestää suoraan ulkotiloista ilman
kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilaan johtava ovi on varustettava laitteella,
jolla ovi saadaan pysymään auki.
Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa,
tulee siellä olla riittävä, muusta ilmanvaihdosta erotettu, ilmanvaihto sekä tarvittaessa
vesijohto ja viemäri. Keräyspaikan rajaamiseen käytettävät istutukset tai rakenteet eivät
saa aiheuttaa haittaa jäteastioiden tyhjentämiselle.
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Jäteastiaan tai sen välittömään
läheisyyteen, kahden metrin säteelle keräyspaikasta, ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa,
jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
31 § Keräyspaikan tai jäteastian lukitseminen
Jos jäteastia, jätetila tai jätteen keräyspaikalle johtavan reitin ovet tai portit on lukittu,
on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää
avainsäiliötä, johon sopii jätteenkuljettajan yleisavain ja johon sijoitetaan tarvittava
avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Tällöin kiinteistön haltijan on
ilmoitettava numerokoodi ja sen muutokset eri jätelajien kuljettamisesta vastaaville yrityksille.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen
toimintakuntoisuudesta.
32 § Keräyspaikan ja jätteenkuljetuksen väylien kunnossapito kiinteistöllä
Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan, jäteastioiden siirtoväylän sekä kiinteistöllä jätteenkuljetukseen käytettävän ajoväylän asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen sekä keräyspaikkaan liikennöinti on turvallista.
33 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
Tätä määräystä sovelletaan sekä kunnallisen jäteyhtiön, kunnan että pakkausjätteen
tuottajayhteisöjen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekajätteen aluekeräyspisteillä ja ekopisteillä.
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteet tulee toimittaa kohtuullisissa kertaerissä siten, ettei jäteerästä aiheudu pisteen ylitäyttöä. Pisteen käytössä tulee noudattaa sen ylläpitäjän
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ohjeistusta. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä,
jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle.
Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustaminen edellyttää maanomistajan suostumusta
ja siinä on noudatettava kunnan rakennusjärjestystä.
Keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, ettei keräyspaikasta aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspaikasta vastaava taho vastaa roskaantuneen ympäristön siivoamisesta. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7 Luku

Jätteenkuljetus

34 § Jätteen kuormaaminen ja kuljetus
Jätteen ammattimaista kuljetusta saa suorittaa vain jätteenkuljettaja, joka on hyväksytty
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.
Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön. Jätteen kuormauksen ajoituksessa on noudatettava kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.
Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiviydestä. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään.
Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta.
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on
kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.
35 § Jätteenkuljetuksen tietojen toimittaminen jätehuoltoviranomaiselle
Jätteenkuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta tiedot toimittaa kunnallinen jäteyhtiö.
Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden helmikuun
loppuun mennessä, jollei jätehuoltoviranomainen pyydä toimittamaan tietoja tätä
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useammin, kuitenkin enintään neljännesvuosittain. Luovutettavien tietojen sisällöstä
määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä.
Tiedot on toimitettava sähköisesti taulukkomuodossa siten, että kutakin kiinteistöä koskevat tiedot ovat omalla rivillään tai peräkkäisillä riveillä, jos kyse on useista eri tyhjennyskerroista. Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa
muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.
36 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai kunnallisen
jäteyhtiön osoittamaan välivarastointipaikkaan, josta ne toimitetaan tuottajien jätehuoltoon.
Kunnallisen jäteyhtiön on pidettävä yllä ajantasaista listaa yleisistä vastaanotto- ja käsittelypaikoista internetsivuillaan (www.puhas.fi).
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina ja paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole
sen vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja,
joille on järjestetty muu vastaanottopaikka.
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti valvontaviranomaisen
päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai
terveydelle.

8 Luku

Jätevesilietteiden ja erotuskaivojätteiden jätehuolto

37 § Jätevesilietteiden tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistö on
ollut vuoden aikana käytössä. Jos käymäläjätevesien käsittelyyn käytettävän saostussäiliön valmistajan antamien ohjeiden mukaan lietteenpoisto säiliöstä on tehtävä tätä vähimmäisvelvoitetta useammin, on noudatettava säiliön valmistajan ohjetta.
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
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Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja huolloista.
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet ja fosforinpoistokaivon jätteen saa luovuttaa
kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvä jätevesiliete ja
umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei niitä käsitellä omatoimisesti 19 ja 38 §:n mukaisesti.
Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli saostussäiliöitä, umpisäiliötä tai pienpuhdistamojen lietetiloja ei tyhjennetä kalenterivuoden kuluessa kiinteistön kokonaan käyttämättä olon perusteella. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja vuosittain.
38 § Lietteiden omatoiminen käsittely
Lietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta tässä pykälässä määriteltyjä poikkeuksia. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä vähintään kaksi
viikkoa ennen käsittelyn aloittamista kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Myös
omatoimisen käsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle ja omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina
käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen levittämistä peltoon. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on
noudatettava asiasta annettua lainsäädäntöä.
Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Lietteen vastaanottaja saa ottaa
käsiteltäväkseen enintään neljällä naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa,
käsittelee ja hyödyntää lietteen, on vuosittain etukäteen ilmoitettava asiasta kirjallisesti
jätehuoltoviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen yhteiskäsittelyn aloittamista. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään ja mille peltolohkoille
se levitetään.
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan hyödyntää ravinteena pelloilla samoin edellytyksin kuin edellä on määrätty asumisessa syntyvien lietteiden omatoimisesta ja pienimuotoisesta käsittelystä. Fosforinpoistokaivon massat on kalkkistabiloitava tai muuten hygienisoitava ennen levittämistä pellolle, ja käsittelystä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen.
Harmaiden jätevesien pienpuhdistamoon tai saostussäiliöön kertyvän lietteen voi kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä, jos liete on kompostoitavassa muodossa ja sen
määrä on vähäinen. Kompostoinnissa on noudatettava laitevalmistajan ohjeita ja näiden
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jätehuoltomääräysten 19 §:ää. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja yhteensä vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Muu jätevesilietteiden (mukaan lukien kaikki ulosteperäiset jätevedet)
kompostointi on kielletty, jollei jätehuoltoviranomainen myönnä hakijalle lupaa poiketa
näistä jätehuoltomääräyksistä.
Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamoiden sekä vastaavien jätevesien käsittelyjärjestelmien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon
eikä ilman hygienisoimiskäsittelyä peltoon.
39 § Erotuskaivojen tyhjentäminen
Hiekanerotuskaivot, rasvanerotuskaivot ja öljynerotuskaivot on tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa, ellei se ole ilmeisen
tarpeetonta. Erotuskaivot ja niiden hälyttimet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa erotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja
huolloista.
Erotuskaivojätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.
Erotuskaivojätteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

9 Luku

Roskaantumisen ehkäiseminen

40 § 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 mahdollisimman
vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräyksien 15 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita ja biojätettä arvioidaan syntyvän vähintään 30 litraa.
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Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Erityisesti yleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitetussa paikassa (konsertti- tai luentosali, messuhalli tms.) järjestettävästä tilaisuudesta ei kuitenkaan tarvitse laatia jätehuoltosuunnitelmaa, jos jätehuolto on järjestetty riittävän kattavasti kiinteistön haltijan toimesta ja yleisötilaisuuden järjestäjä käyttää kiinteistön jätehuoltoa.
41 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty. Myös puutarhajätteen vienti metsiin, puistoihin tai muille yleisille alueille on kielletty.
Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen
siisteydestä.

10 Luku

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

42 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto
Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, eikä sitä saa toimittaa sekajätteen aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin.
Kiinteistöllä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava
kunnallisen jäteyhtiön niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanotosta kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi paristot ja akut sekä vaaralliseksi
jätteeksi luettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet) on toimitettava ensisijaisesti tuottajien
niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Määrältään suurten vaarallisen jätteen erien toimittamisesta on sovittava etukäteen
vastaanottajan kanssa.
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja
9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista
ja turvallista.
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43 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
Muilla kuin omakoti-, paritalo- tai vapaa-ajan kiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua 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 tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä
läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu. Nestemäisten vaarallisten jätteiden varastoinnista annetaan tarkempia määräyksiä kuntien
ympäristönsuojelumääräyksissä.
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat
ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden
keräys kiinteistöllä on järjestetty.
44 § Erityisjätteiden keräys
Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.
Jätteen haltijan on huolehdittava erityisjätteiden kuljetuksen järjestämisestä. Erityisjäte
on kuljetettava vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ja valmius sen vastaanottamiseen.

11 Luku

Muut määräykset

45 § Tiedottamisvelvollisuus
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä työskenteleviä tai
muuten toimivia näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätteiden lajittelu-, keräys- ja
kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin kuin näitä
määräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.
46 § Jätehuoltomääräysten valvonta
Näiden määräysten noudattamista seuraa jätehuoltoviranomainen siltä osin kuin kyse
on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta jätehuollosta. Määräysten noudattamista kokonaisuudessaan valvovat kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
47 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa perustellusta ja erityisestä syystä
myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

36

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle eikä aiheuttaa roskaantumista.
48 § Voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.2.2016 ja niillä kumotaan 1.9.2012 voimaan tulleet Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset.
Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan
päätökseen haettaisiin muutosta.
49 § Siirtymäsäännökset
Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteen kerääminen kiinteistöillä 14 ja 15 §:n mukaisesti
tulee aloittaa 1.9.2017 mennessä.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, joilla energiajätteen
keräys on järjestetty kunnallisen jäteyhtiön toimesta, 17 §:ää sovelletaan sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelytavan muuttuessa energiana hyödyntämiseen kunnallisen jäteyhtiön ilmoituksen perusteella.
Pienimuotoista omatoimista jätevesilietteiden käsittelyä (38 §) koskevaa ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 1.9.2016 alkaen.
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