Kunnalliset
jätehuoltomääräykset
Luonnos 20.5.2022

Asiasisällön muokkaukset voimassaoleviin määräyksiin (Savo-Pielisen jätelautakunta 20.2.2019
§ 4) on merkitty sinisellä, poistettava asiasisältö
punaisella yliviivattuna.
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1
1.1

Yleinen osa
Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) nojalla.
Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätelaista ja muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista ja kuvataan muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi annetaan tietoa jätehuollosta.
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain ja sen uudistusten toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat
haitat tai vaarat terveydelle taikka ympäristölle sekä edistää jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista.
Jätehuoltomääräykset hyväksyy jätelain 91 §:n nojalla kunnan jätehuoltoviranomainen, jona alueella toimii
Savo-Pielisen jätelautakunta.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistön haltijat toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.
Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta (valtioneuvoston asetus jätteistä,
978/2021), täydentäviä ja tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia.
Jätehuoltomääräykset koskevat kiinteistöjä, joiden jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti. Näitä kiinteistöjä ovat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt. Siten kaikkien kunnan asukkaiden sekä asumiseen ja kuntien julkiseen
hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin
myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, otetaan
tämä huomioon jätehuoltomääräyksiä sovellettaessa.
Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 §:n nojalla kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteen osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla.
Muilta osin määräyksiä sovelletaan näihin jätteisiin vain rajoitetusti. Lisäksi tietyt jätehuoltomääräyksissä
säädetyt jätehuollon käytännön järjestelyitä ja teknisiä vaatimuksia koskevat säännökset koskevat myös
kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisia toimijoita. Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain 13 ja 15 §:n mukaisesti jätehuolto on järjestettävä joka tapauksessa aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti.

1.2

Etusijajärjestys

Jätelain 8 §:ssä velvoitetaan noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tämä tarkoittaa toimimista seuraavasti:
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1) Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankintoja tehtäessä ostetaan vain tarpeellista ja sen verran
kuin on tarvetta. Käytetyt tavarat, joille ei ole enää tarvetta, ohjataan uudelleen käyttöön.
2) Syntynyt jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rikkoutunut esine korjataan tai esineen osia puretaan, jotta
ne voidaan käyttää uudelleen.
3) Syntynyt jäte on toissijaisesti kierrätettävä.
Tämä tarkoittaa sitä, että jäte hyödynnetään materiaalina ja kierrätetystä uusiomateriaalista tehdään uusia tuotteita
4) Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin.
Tämä tarkoittaa sitä, että jäte hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa.
5) Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely.
Jätteen loppukäsittelyä on esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle.
Kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön on jätehuoltopalveluja järjestäessään noudatettava etusijajärjestystä siten, että saavutetaan kokonaisuus arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Erilaisten jätehuoltoa koskevien vaihtoehtojen vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jota etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.
Etusijajärjestyksen toteutumista kunnallisessa jätehuollossa edistetään esimerkiksi asettamalla lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Erilliskeräysvelvoitteiden minimitaso on määritelty vuonna
2021 tiukentuneessa jäteasetuksessa. Jätehuoltomääräyksillä erilliskeräysvelvoitteita voidaan laajentaa tai
perustellusta syystä supistaa. Supistaminen edellyttää, että elinkaaritarkastelun tai muun paikallisia kuljetusolosuhteita koskevan selvityksen perusteella jokin jätelain 15.2 §:ssä säädetyistä erilliskeräyksestä poikkeamisen edellytyksistä täyttyy. Tällöin asetusta suppeamman velvoitteen voidaan todeta tuottavan paremman lopputuloksen erilliskeräyksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. Myös asetuksen vaatimusten laajentaminen perustuu asianmukaiseen valmisteluun ja paikallisten kuljetusolosuhteiden selvittämiseen.
Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla asukkaille ja kunnalliselle hallinto- ja palvelutoiminnalle lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Muita toimijoita jätelain mukainen etusijajärjestys sitoo siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Muilla kuin kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvilla kiinteistöillä paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys on järjestettävä jäteasetuksen
14 §:n mukaisesti.
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1.3

Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä

1.3.1

Jätehuollon viranomaistehtävät, käytännön toteuttaminen ja valvontatehtävät

Kunnallisen jätehuollon tehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan:
1) jätehuollon viranomaistehtäviin,
2) jätehuollon palvelutehtäviin eli käytännön toteuttamiseen ja
3) jätehuollon valvontatehtäviin.
Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu mm.:
•
•
•
•
•
•
•
•

jätehuoltomääräysten antaminen (jätelaki 91 §),
poikkeamispäätökset jätehuoltomääräyksistä,
jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksupäätökset (jätelaki 79-82 §) sekä maksamattomien maksujen ulosottoon siirtäminen,
jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset (jätelaki 36 ja 37 §),
kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien kiinteistöjen liittymisvelvoitteen ja jätehuollon järjestämisen seuranta,
jätteenkuljetuksen seuranta,
rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä jätteenkuljetusrekisterin
pitäminen (jätelaki 143 §) sekä
poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuollosta (jätelaki 42 §).

Kunnat ovat antaneet jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät kunnalliselle jäteyhtiölle,
Jätekukko Oy:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat mm.:
•
•
•
•
•
•

kierrätettävien jätteiden hyötyjätteiden ja sekajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys,
jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa,
vaarallisten jätteiden vastaanotto,
jätteenkäsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden
hankkiminen,
jätemaksujen laskutus sekä
jäteneuvonta ja tiedotus.

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:
•
•
•
•

1.3.2

jätelain noudattamisen valvominen,
valvontamääräysten antaminen tarvittaessa laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi sekä tehosteen kuten uhkasakon liittäminen valvontamääräykseen,
päätökset valvonta-asioissa sekä
sille kuuluvien rekisteröinti-, ilmoitus- ja lupa-asioiden käsittely sekä päätösten noudattamisen valvonta.

Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain 32 §:n nojalla seuraavat jätteet:
1) asumisessa (vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa) syntyvät jätteet,
2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet,
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3) liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden
kanssa sekä
4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai
muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.
Kunnan vastuulle kuuluu siis kaikki asumisessa syntyvä jäte ja osin siihen ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte. Esimerkiksi kuntien
virastoissa, kulttuuri- ja liikuntapaikoissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä kouluissa ja päiväkodeissa
syntyvät yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään siltä osin kuin ne soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Jos näissä
toiminnoissa syntyy muuta kuin yhdyskuntajätettä (esim. terveyskeskuksien ja sairaaloiden erityisjätettä),
kuuluu jätehuollon järjestämisvastuu tämän jätteen osalta jätteen haltijalle.
Vaarallisen jätteen osalta kunnan jätehuollon järjestämisvastuu koskee vain asumista. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu lisäksi kunnan vastuulle, jollei kysymys
ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.
Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen myös oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuolto.
Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Muiden jätteiden, kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden, jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti.
1.3.3 Jätteiden luovuttaminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään Kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään liittyminen
Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on jätelain 41 §:n mukaan luovutettava aina joko kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekä muiden sellaisten kiinteistöjen, joilla syntyy kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa yhdyskuntajätettä, on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään.
Käytännössä jätehuollon järjestää kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko.
Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään eli säädetään, kuinka liittyminen hoidetaan. Liittymisvaihtoehtoja ovat kiinteistökohtainen jäteastia, lähikiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa) ja tietyin edellytyksin aluekeräyspiste. Yksittäisillä asuinalueilla on lisäksi käytössä korttelikeräysjärjestelmä.
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajäteastia.
Aluekeräyspisteen käyttäjät vievät sekajätteen aluekeräyspisteeseen.
Kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista määrätään jätelain muutoksessa
(714/2021) ja jäteasetuksessa. Näissä jätehuoltomääräyksissä on muutettu ja tarkennettu näitä velvoitteita.
Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä taajamien kiinteistöillä on oltava sekajätteen lisäksi erikseen jäteastiat kierrätettäville jätteille hyötyjätteille, kuten biojätteelle, kartonkipakkauksille, lasipakkauksille, muovipakkauksille ja metallille.
Muutoin kierrätyskelpoiset jätelajit ja sellaiset jätteet, joita ei kerätä kiinteistöittäisesti, lajitellaan erikseen
ja toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiin keräyspisteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että vaaralliset jätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön
tai tuottajan vastaanottopaikkoihin.
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1.3.4

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Näillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten laite- eli pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä
umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Kuten asumisessa syntyvät lietteet, myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa, kuten kunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa,
syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.
Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toiminnasta ja puhdistustehosta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017, ns. haja-asutuksen jätevesiasetus). Näissä jätehuoltomääräyksissä
annetut määräykset lietteenpoistosta ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi ja jätevesijärjestelmien hyvän toimintakyvyn turvaamiseksi. Jätehuoltomääräyksiin määritellyt vähimmäistyhjennysvälit ehkäisevät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvaa haittaa. On tärkeää noudattaa jätevesijärjestelmän
suunnittelijan tai valmistajan antamia ohjeita esimerkiksi näissä jätehuoltomääräyksissä annettuja velvoitteita useammin tapahtuvasta lietteen poistosta.

1.4

Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely

1.4.1

Jätteiden keräys kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä varten
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti
jäteastioiden sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan
käyttämisestä.
Jäteasetuksessa (179/2012, 10 §) annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja merkitsemiseen liittyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten lisäksi rakentamismääräyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat. Paloturvallisuuden vuoksi jätteiden keräyspaikat on sijoitettava riittävälle suojaetäisyydelle rakennuksista tai estettävä palon leviäminen rakennukseen rakenteellisin keinoin.
Jäteasetuksen mukaan kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön
pääsy. Jäte tulee aina pystyä kuormaaman turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa
aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä
määrä ehjiä jäteastioita, kuten kannellisiä säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille.
Jäteastioiden pitää suojata jätteitä haittaeläimiltä ja ne pitää pystyä aina sulkemaan. Jäteastiat on pidettävä
puhtaana, eikä niiden käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastian pitää olla aina suljettavissa, 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 merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä sen tyhjentämisestä vastaavan tahon (kunnallisen jäteyhtiön tai kuljettajan) yhteystiedot.
Keräyspaikalle ja jäteastioille on asetettu näissä jätehuoltomääräyksissä tarkempia vaatimuksia.
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1.4.2

Jätteiden kuljetus

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus muiden
jätteiden kuin kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä,
että sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden kuljetukset kilpailuttaa keskitetysti kaikille kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluville kiinteistöille kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko.
Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden eli saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta
käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tältä osin kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuoltorekisteriin merkityltä
kuljettajalta.
Vain ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksymä kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnallinen jäteyhtiö vastaa siitä, että jätteenkuljettaja on hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja on hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä.
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. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan
vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle on annettu jäteasetuksen 24 40 §:ssä.
Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä
omatoimirakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaanottopaikkaan
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
1.4.3

Jätteiden käsittely

Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat jätteet kuljetetaan molemmissa kuljetusjärjestelmissä kunnallisen
jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, minkä jälkeen ne siirretään käsittelyyn. Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvilta kiinteistöiltä kerätty sekajäte hyödynnetään energiana pääsääntöisesti Riikinvoiman
ekovoimalaitoksessa. Biojäte toimitetaan biokaasulaitokseen hyödynnettäväksi materiaalina ja energiana.
Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi ja pakkaukset, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin. Pakkausjätteet kuljetetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, jonka se on sopinut pakkausten tuottajayhteisön kanssa. Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, paristot sekä
sähkö- ja elektroniikkaromu, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin. Jätteet toimitetaan edelleen
kierrätyslaitoksiin.
Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat saostus- ja umpisäiliölietteet kuljetetaan tällä hetkellä
käsiteltäväksi sellaisten kuntien vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoille, joiden kanssa kunnallinen jäteyhtiö on sopinut lietteiden vastaanotosta.
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1.5

Tuottajavastuu

Osaa jätteistä koskee tuottajavastuu, joka tarkoittaa tuotteita ammattimaisesti markkinoille saattavien toimijoiden tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden
jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi,
henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat,
akut ja paristot sekä kaikkien tuotteiden pakkaukset. Pakkausten osalta tuottajilla tarkoitetaan pakkaajia ja
pakattujen tuotteiden maahantuojia.
Tuottaja on velvollinen järjestämään tuottajavastuulle kuuluvien jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Käytännössä tuottajat hoitavat velvoitteensa yhteistyössä
tuottajayhteisöjen kautta.
Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden eli kartonki-, muovi-,
lasi- ja metallipakkausten kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa sitä,
että kunnallinen jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta, kun taas pakkaustuottajat huolehtivat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte voi olla mahdollista kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa, jos tästä sovitaan - nyt yhdessä kerätään jo pienmetalli ja metallipakkaukset, tulevaisuudessa voi olla mahdollista myös pakkausmuovin ja muun muovin keräys yhdessä.
Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden keräykseen ekopisteitä (Rinki-ekopisteet).
Pakkausjätteet käsitellään tuottajan järjestämässä jätehuollossa. Tuottajalla on velvollisuus järjestää käytöstä poistetuille lasi-, metalli-, kartonki ja muovipakkauksille alueellisia keräyspaikkoja (ekopisteitä). Valtakunnallisen ekopisteverkoston on järjestänyt tuottajien valtuuttamana Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Halutessaan tuottajilla on lisäksi oikeus järjestää kiinteistöittäistä kuljetusta, mitä tuottajat eivät kuitenkaan
ainakaan toistaiseksi järjestä. Kunnalla on kuitenkin oikeus järjestää sekä täydentävää kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta että alueellisia keräyspaikkoja pakkausjätteelle jätelain 35 ja 47 §:n mukaisesti. Kunnallinen
jäteyhtiö hoitaa näin ollen edelleen myös pakkausten keräystä.
Jätehuoltomääräyksissä annetaan pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita täydentämään tuottajien järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan käytöstä poistettujen pakkausten kierrättämistä.
Vaikka kunnallinen jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden täydentävästä keräyksestä, toimitetaan kerätyt
pakkausjätteet käsiteltäväksi tuottajan järjestelmiin.
Keräyspaperin osalta tuottajan tulee jätelain 49 §:n mukaisesti järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin
maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. 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
(ekopisteissä).

1.6

Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto

Elinkeinotoiminnasta, hyvinvointialueiden, valtion ja seurakuntien toiminnoista sekä muista kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ei määrätä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kattavasti. Jätehuoltomääräykset koskevat muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa eli esimeriksi elinkeinotoiminnan jätehuoltoa siltä osin kuin niissä määrätään ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemisestä
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sekä jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta ja ajankohdista, joina jäteastioita voi tyhjentää.
Mikäli toiminnanharjoittajan tiloissa syntyvä elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte
taikka valtion tai seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut
määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla on sekä asumista että yritystoimintaa, ja jätteet kerätään yhteisiin jäteastioihin, jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös yritystoimintaan.
Toiminnanharjoittaja Elinkeinotoiminnan harjoittaja tai muu taho, jonka jätteet eivät kuulu jätelain 32 §:n
mukaisesti kunnan vastuulle, voi pyytää jätelain 33 §:n mukaisesti kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa kunnallisen jäteyhtiön järjestämän palvelun osalta.
Vaikka kaikki jätehuoltomääräysten vaatimukset eivät koske niitä toimijoita, joiden jätteet eivät kuulu kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle, on huomionarvoista, että osin vastaavia velvoitteita tulee suoraan jäteasetuksesta. Näin ollen esimerkiksi jätteiden erilliskeräys- ja kierrätysvelvoitteet sekä rakennus ja purkujätteiden keräys- ja hyödyntämisvelvoitteet on hoidettava jäteasetuksen 14–16 §:n 21–27 §:n mukaisesti.

1.7

Roskaantumisen ehkäisy

Jätelain 72 §:ssä 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 jätelain 73 §:n mukaan ensisijaisesti roskaaja. Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa, siivoamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapahtunut. Tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain 74 §:ssä. Siivoamisvelvollisuus on
esimerkiksi virkistysalueen haltijalla, yleisötilaisuuden järjestäjällä tai tien pitäjällä. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on pääsääntöisesti alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle.
Roskaantumisen ehkäisemiseksi on eri toimintojen yhteyteen varattava tarpeeksi jäteastioita ja muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita
annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (669/1978).
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1.8

Lisätietoa

Jätehuoltoa säätelevä lainsäädäntö
Suomen lainsäädäntö on luettavissa sähköisesti Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi. Keskeisimmät
jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevat lait ja asetukset ovat jätelaki (646/2011) ja jäteasetus
(978/2021 179/2012).
Jätteenkeräyspisteet
Tietoa yleisistä jätteiden keräyspisteistä on osoitteessa www.kierratys.info.
Lisätietoa jätehuollosta
1.

Jätehuoltoviranomainen
Savo-Pielisen jätelautakunta
PL 1097, 70111 Kuopio
puh. 017 185 668
jatelautakunta@kuopio.fi
www.jatelautakunta.fi

2.

Kunnallinen jäteyhtiö
Jätekukko Oy
PL 2500, 70101 Kuopio
puh. 017 3680 152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi

3.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Kts. kuntasi internet-sivut

4.

Alueelliset ELY-keskukset
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
www.ely-keskus.fi/etela-savo
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
www.ely-keskus.fi/keski-suomi
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2

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Luku 1.
1§

Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Soveltamisala

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisestä,
roskaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisestä
sekä jätehuollon valvonnasta noudatetaan näitä sitovia jätehuoltomääräyksiä.
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Savo-Pielisen jätelautakunnan (jätehuoltoviranomaisen) toimialueella.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja jätehuoltoon sekä kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätteisiin ja jätehuoltopalveluihin jätteisiin, jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä ja jätehuoltoa koskevat seuraavat
määräysten säännökset:
5 § (Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella)
17 § (Kompostointi) 1 - 5, 11 - 15 momentit
18 § (Jätteen polttaminen)
19 § (Jätteen hautaaminen tai upottaminen)
21 § (Jäteastiatyypit) 1 ja 2 momentit
23 § (Jäteastioiden täyttäminen)
24 § (Jäteastioiden tyhjennysvälit) 1, 2 ja 6 momentit (sovelletaan yhdyskuntajätteiden osalta)
26 § (Kunnossapito ja pesu)
27 § (Jätteen keräyspaikka kiinteistöllä) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ja 10 momentit
30 § (Alueelliset jätteiden keräyspisteet)
31 § (Kuormaaminen)
32 § (Kuljettaminen)
34 § (Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat) 3, 4 ja 5 momentit
35 § (Erotuskaivojätteet) 1, 2 ja 3 momentit
36 § (Lietteiden tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi) 1–6 momentit
37 § (Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse)
40 § (Yleisötilaisuuksien jätehuolto) 1, 2, 3, 5 ja 6 momentit
41 § (Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla)
42 § (Vaarallisten jätteiden jätehuolto) 1, 2, 6 ja 8 momentit
43 § (Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä)
44 § (Erityisjätteet)
45 § (Tiedottamisvelvoite)
46 § (Jätehuoltomääräysten seuranta ja valvonta)
47 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä)
48 § (Voimaantulo)
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Jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 17 - 19 §:ää (kompostointi, jätteen polttaminen ja jätteen hautaaminen) siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.
Määräysten 24 §:n (jäteastioiden tyhjennysvälit) säännöksiä ei sovelleta, kun kyseessä on muu kuin yhdyskuntajäte.
Siltä osin kuin on muualla säädetty tai määrätty, näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen tai viiltävän ja pistävän jätteen jätehuoltoon. Näitä määräyksiä ei sovelleta
myöskään eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen eläinperäisen jätteen jätehuoltoon siltä
osin kuin on muualla säädetty tai määrätty.
2§

Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan
Alueellisella jätteen keräyspisteellä kunnallisen jäteyhtiön järjestämiä sekajätteen aluekeräyspisteitä ja
tuottajien tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, kuten ekopisteitä, kiinteistöillä
erikseen lajiteltavalle kierrätettävälle jätteelle.
Aluekeräyspisteellä kunnallisen jäteyhtiön järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään sekajätteensä. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä myös biojätettä muitakin jätelajeja. Aluekeräyspisteet ovat vain aluekeräyspistemaksun maksaneiden kiinteistön haltijoiden käytössä.
Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.
Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, ruokaloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä sekä
muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä. (Määritelmä
poikkeaa jätelain mukaisesta biojätteen määritelmästä siten, että se ei sisällä puutarha- ja puistojätettä.)
Ekopisteellä kunnallisen jäteyhtiön ja tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspisteitä, joissa kerättävänä on
ainakin yksi kierrätettävä jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä sekajätettä. Ekopisteet ovat kaikkien niiden kotitalouksien käytössä, joilla ei ole käytettävissä kiinteistöittäistä kierrätettävien jätteiden keräystä.
Elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden
kaupassa syntyvää biojätettä.
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, haisevat, nestemäiset sekä pölyävät jätteet.
Hyötyjätteellä kierrätystä varten erilliskerättävää jätettä.
Jäteastialla jätteiden keräykseen tarkoitettua kannellista jätesäiliötä, maahan upotettavaa syväkeräyssäiliötä ja muuta jätteiden keräysvälinettä.
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Jätehuoltoviranomaisella Savo-Pielisen jätelautakuntaa.
Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on
yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.
Kierrätettävällä jätteellä materiaalina hyötykäytettävää jätettä kuten biojätettä, tekstiilijätettä, lasi-, metalli-, muovi-, kartonki- ja paperipakkausjätteitä ja muita kierrätyskelpoisista materiaaleista koostuvia jätteitä, joille on järjestetty erilliskeräys ja vastaanotto näiden jätehuoltomääräysten mukaan.
Kierrätettävän jätteen kiinteistöittäisellä kuljetusalueella jätehuoltoviranomaisen päättämää aluetta, jolla
kierrätettävien jätteiden keräys voidaan järjestää kiinteistöittäisellä kuljetuksella. Kiinteistöittäisesti kerätään biojätettä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä metallia.
Kiinteistöllä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevaa kiinteistöä sekä muuta kiinteistöä,
jolla syntyy jätettä. Mikäli kiinteistöllä on useita asuinrakennuksia tai vapaa-ajan asuntoja, sovelletaan niihin, mitä kiinteistöstä määrätään.
Kimpalla kahden tai useamman lähikiinteistön jäteastiaa, jota kiinteistön haltijat ylläpitävät ja käyttävät yhteisesti.
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa
jätelajit noudetaan kiinteistöltä tai sen läheisyyteen sijoitetusta keräyspaikasta taikka kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta taikka liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä.
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön
haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella saostus- ja umpisäiliölietteet kuljetetaan tällä hetkellä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.
Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa siten, että nopeutetaan
sen luonnollista hajoamista.
Korttelikeräyksellä Asuntoaluekohtaisella jätteenkeräyksellä tietylle alueelle järjestettyä keskitettyä keräysjärjestelmää, jossa useat kiinteistöt käyttävät yhteistä jätteiden keräyspistettä. Jätteiden keräyspisteet
järjestetään korttelikohtaisina tai usean korttelin yhteisinä. Korttelikeräyksen Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttö todetaan alueen kaavassa tai muussa suunnitelmassa.
Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden
kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Jos erillistä päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus.
Kunnallisella jäteyhtiöllä kuntien yhdessä omistamaa alueellista jätehuoltoyhtiötä, Jätekukko Oy:tä.
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunnallinen jäteyhtiö
vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet näiden
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jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan tällä hetkellä sekajäte sekä biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaaajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvää
lietettä, sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, mukaan lukien keräyksen
ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalainen pakkausjäte, joka kerätään jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kunnallisen jäteyhtiön järjestämässä tuottajien keräystä täydentävissä ekopisteissä, kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvää jätettä sekä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvää jätevesien saostus- ja umpisäiliölietettä ja lisäksi sitä liikehuoneistoissa syntyvää jätettä, joka kerätään yhdessä asumisessa tai kuntien
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kanssa.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä (TSV-jätteellä) elinkeinotoiminnan jätettä tai muuta kunnan ensisijaiselle vastuulle kuulumatonta jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä eli sen on sovelluttava
laadultaan ja määrältään kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu
keräys- ja vastaanottopisteistä, jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.
Lajitteluasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.
Saostus- ja umpisäiliölietteellä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai
muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.
Sekajätteellä sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet, kuten kierrätettävät jätteet hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön.
Sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella jätehuoltoviranomaisen päättämää aluetta, jolla
jätteiden keräys- ja kuljetusolot ovat tavanomaiset ja kiinteistöjen sekajätteen jätehuolto voidaan järjestää
kiinteistöittäisellä kuljetuksella. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue määritellään erikseen sekajätteelle ja hyötyjätteille.
Sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisella alueella jätehuoltoviranomaisen päättämää aluetta, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä. Sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolisella alueella kiinteistöllä syntyvän sekajätteen jätehuolto järjestetään aluekeräyspisteen kautta tai mahdollisuuksien mukaan kiinteistöittäisellä kuljetuksella
jätetaksan mukaisella poikkeamamaksulla.
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Taajamalla jätelautakunnan erikseen määrittelemää tiheästi rakennettua aluetta, jonka pohjana on asemakaavoitetut alueet sekä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) taajama-alueet eli rakennusryhmät, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä asemakaavoitettua aluetta pois lukien ranta-asemakaavoitetut alueet. Taajamat on kuvattu Kuopion
kaupungin karttapalveluun (kts. https://kartta.kuopio.fi/link/Mseaf).
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 henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut
ajoneuvot romuautot, moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja
akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.
Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle
vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava vaaraominaisuus. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi
paristot ja akut, loisteputket, energiansäästölamput ja useat sähkölaitteet, maalit, lakat, liimat ja liuottimet,
osa puhdistusaineista, kyllästetty puu, torjunta-aineet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet sekä lääkejätteet.
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Yhdyskuntajätettä on myös em. toiminnoissa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete.
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, mitä varten jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen näiden jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on luovutettava hyödynnettäväksi esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä
etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.
Jätehuollolla tavoitellaan kestävää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jätemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana
hyödynnettäväksi.

Luku 2.
4§

Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina kuuluttava liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Muiden kiinteistöjen on liityttävä
kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta.
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Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan järjestämäänsä keräyspaikkaan tai aluekeräyspisteeseen.
5§

Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (TSV) perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Jätehuolto järjestetään kunnan toissijaisen vastuun perusteella, jos arvioidaan, että yksityinen palvelutarjonta on puutteellista, ja jäte laadultaan ja määrältään
soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liittyvistä menettelyistä on säädetty jätelaissa.
Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jäteyhtiö tekee kiinteistön taikka muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus
koskee.
6§

Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella sekajätteen ja erilliskerättävien kierrätettävien jätteiden
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kunnallinen jäteyhtiö.
Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen on hoidettava kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa). Taajamien ulkopuolella sijaitsevat omakotitalot ja paritalot
sekä kaikki vapaa-ajan kiinteistöt voivat liittyä vaihtoehtoisesti aluekeräyspisteeseen. Taajamissa sijaitsevat
omakotitalot ja paritalot voivat liittyä aluekeräyspisteeseen vain poikkeuksellisesti, kun aluekeräyspiste on
taajamaan järjestetty.
Jos kiinteistö sijaitsee kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisella alueella, se voi liittyä järjestettyyn
jätehuoltoon kiinteistökohtaisella tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa) vain, jos jäteastia sijoitetaan paikkaan, jonne voidaan liikennöidä jäteautolla (kulkuyhteyden on oltava esteetön ja kantava).
Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen tapahtuu
ilmoittamalla liittymisestä kunnalliselle jäteyhtiölle. Mikäli kiinteistön haltija ei ole ilmoittanut liittymisestä
kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tai kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei voida järjestää näiden
määräysten mukaisesti, on kiinteistö aluekeräyspisteen käyttäjä, kun kyseessä on kiinteistö, joka voi liittyä
aluekeräyspisteeseen. Kiinteistö on aluekeräyspisteen käyttäjä vastaavasti myös silloin, jos kiinteistön haltija on ilmoittanut liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, mutta jätettä ei viedä toimiteta kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai kimppa-astiaan. Kiinteistön haltijalle ilmoitetaan liittämisestä ja kerrotaan
liittämisen perusteet sekä liittämisestä seuraavat velvoitteet.
Tieto kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen liittymisestä ja
kiinteistön jätehuollon järjestämisestä merkitään jätehuollon asiakasrekisteriin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista jätehuoltoviranomaiselle tai kunnalliselle jäteyhtiölle. Muutokset huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen.
§ Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen
Siltä osin kuin käytössä on jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan
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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, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.
7§

Kiinteistökohtainen jäteastia

Kun kiinteistön haltija ilmoittaa liittyvänsä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisella
jäteastialla, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteen keräyspaikan sekä tilaa kiinteistölle kunnalliselta
jäteyhtiöltä määräysten 21 §:n mukaisen jäteastian tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen jätehuoltomääräysten mukaisille jätelajeille.
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään
sekajätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti erilliskerättäville jätelajeille.
Kiinteistökohtaista jäteastiaa käyttävältä kiinteistöltä on laitettava toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistön jätteenkuljetusta varten järjestettyyn kiinteistökohtaiseen jäteastiaan.

8§

Kiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa)

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli muodostaa kimpan. Lähikiinteistöillä tarkoitetaan taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä, haja-asutusalueella naapureita
taikka tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä.
Poikkeuksellisesti vapaa-ajan kiinteistö voi olla kimpassa kiinteistön haltijan vakituisen asuinkiinteistön
kanssa, vaikka ne eivät olisi lähikiinteistöjä, mikäli vapaa-ajan kiinteistön läheisyydessä tai matkalla vapaaajan kiinteistöltä vakituiselle asuinkiinteistölle ei sijaitse kohtuullisesti saavutettavaa aluekeräyspistettä ja
vakituinen asuinkiinteistö on liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
Kun kiinteistön haltija liittyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kimpan kautta, on kiinteistön haltijoiden sovittava tästä yhdessä. Kimpalle on valittava yhteyshenkilö. Kimpan perustamisesta sekä laskutuksen järjestämisestä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kunnalliselle jäteyhtiölle. Ilmoituksen tulee sisältää kimppa-astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja
koko sekä tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä.
Kimpan yhteyshenkilö tilaa kimpalle kunnalliselta jäteyhtiöltä kimppa-astian tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen jätehuoltomääräysten mukaisille jätelajeille. Kimpan osakkaat järjestävät kimpalle jätteiden keräyspaikan.
Kimpan yhteyshenkilön on ilmoitettava kimpassa tapahtuvista muutoksista ja kimppa-astian käytöstä luopumisesta. Kimppaan ei voi liittyä ilman yhteyshenkilön suostumusta. Jos kimpan yhteyshenkilö vaihtuu, on
tehtävässä lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö kunnalliselle jäteyhtiölle ennen henkilön vaihtumista.
Kimppa-astiaa käyttävältä kiinteistöltä on vietävä toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluva jäte kimppa-astiaan. Kimppa-astiaa voidaan käyttää sekä sekajätteen että erilaisten kierrätettävien
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jätelajien hyötyjätelajien keräämiseen. Kimppa-astiassa on oltava riittävästi tilavuutta kutakin osakasta
kohti. Kullakin sekajätteen kimppa-astiaa käyttävällä vakituisessa asuinkäytössä olevalla asuinhuoneistolla
kiinteistöllä on oltava käytössään sekajätteen astiatilavuutta 15 litraa 60 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla kiinteistöllä 7,5 litraa 30 litraa neljää viikkoa kohden. Kullakin biojätteen kimppa-astiaa
käyttävällä vakituisessa asuinkäytössä olevalla asuinhuoneistolla on oltava biojätteen astiatilavuutta 7,5 litraa viikkoa kohden.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ohjeita ja määräyksiä kimppa-astian käytöstä, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka roskaantumista. Myös jätehuoltoviranomainen voi
antaa kimppaa koskevia ohjeita ja voi päätöksellään lakkauttaa kimppa-astian käytön kokonaan tai osittain,
jos yhteisten jäteastian ylläpidossa ja käytössä on toistuvia laiminlyöntejä.
9§

Aluekeräyspiste

Kun kiinteistön haltija itse liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään aluekeräyspisteen kautta, kiinteistön haltija ilmoittaa käytettävästä aluekeräyspisteestä kunnalliselle jäteyhtiölle. Kun kiinteistön haltija ei ole itse
ilmoittanut liittymisestä, jätehuoltoviranomainen ilmoittaa kiinteistön haltijalle liittämisestä ja kertoo liittämisen perusteet sekä liittämisestä seuraavat velvoitteet.
Aluekeräyspistettä käyttävältä kiinteistöltä on vietävä toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte aluekeräyspisteeseen. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on ainoastaan jätetaksan mukaisen
käyttömaksun maksavilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä, ja sinne voi toimittaa ainoastaan asumisessa
syntyvää jätettä.
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöllä ennen aluekeräyspisteeseen toimittamista ei
saa aiheuttaa hygieenisia haittoja, hajuhaittoja tai muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. Sekajätettä ja biojätettä ei tulisi varastoida kiinteistöllä pidempään kuin kaksi viikkoa.
10 §

Korttelikeräys Asuntoaluekohtainen jätteenkeräysjärjestelmä

Korttelikeräys Asuntoaluekohtainen jätteenkeräys on käytössä sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai
muussa suunnittelussa on todettu alueelle toteutettava keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoitettu paikat korttelikeräyspisteille asuntoaluekohtaisille jätteenkeräyspisteille. Edellytyksenä tälle keräysjärjestelmälle on myös se, että kunnallinen jäteyhtiö toteuttaa asuntoaluekohtaiset jätteenkeräyspisteet alueelle.
Alueilla, joilla on käytössä korttelikeräys asuntoaluekohtainen jätteenkeräys, kuten jätteiden putkikeräysjärjestelmä, korttelikohtainen syväkeräysjärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä, kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymällä kunnallisen jäteyhtiön
järjestämän jätteenkeräyspisteen asuntoaluekohtaisen jätteenkeräysjärjestelmän käyttäjiksi. Kun kiinteistön haltija ei ole itse ilmoittanut liittymisestä, jätehuoltoviranomainen ilmoittaa kiinteistön haltijalle liittämisestä ja kertoo liittämisen perusteet sekä liittämisestä seuraavat velvoitteet.
Korttelikeräykseen Asuntoaluekohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastiana
toimii putkikeräysjärjestelmän syöttöpaikka, yhteinen syväkeräysastia tai muu vastaava alueelle järjestetty
yhteinen jätteenkeräyspaikka.
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11 §

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kun kiinteistöllä syntyy jätteitä, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi
sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteissä tai
ekopisteissä, jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse taikka tilaamalla kunnallisen jäteyhtiön tai jätehuoltorekisteriin merkityn kuljettajan mahdollisesti tarjoaman erillisen noutopalvelun.
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön
haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta.
12 §

Jätteiden vastaanottopaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai
vastaanoteta aluekeräyspisteissä, ovat kunnallisen jäteyhtiön järjestämät vastaanottopaikat, kuten jätekeskus, lajitteluasemat ja ekopisteet. Puutarhajätteille on lisäksi kunnan järjestämiä vastaanottopaikkoja. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämiin täydentäviin vastaanottopaikkoihin, joista jätteet toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon.
Kunnallisen jäteyhtiön on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista. Lista kunnallisen jäteyhtiön osoittamista vastaanottopaikoista, pl. aluekeräyspisteistä, on saatavana kunnallisen jäteyhtiön internet-sivuilla.
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanottotai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

Luku 3.
13 §

Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit Erikseen kerättävät hyötyjätteet ja niiden lajitteluvelvoitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen kierrätettävät jätteet ja muut tämän säännöksen mukaiset jätteet hyötyjätteet siltä osin kuin
niiden keräys on järjestetty kiinteistöittäisesti tai alueellisissa keräyspisteissä ekopisteissä. Jätteen haltija
huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.
Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräyksen tai korttelikeräyksen piiriin taikka jotka ovat ilmoittaneet
kompostoivansa biojätteen. Biojäte on lajiteltava erikseen myös aluekeräyspisteeseen liittyneillä
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kiinteistöillä, jos aluekeräyspisteellä erilliskerätään biojätettä. Jos biojätettä ei kerätä erikseen tai kompostoida, se laitetaan sekajäteastiaan.
Kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli toimitetaan tuottajien tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämään ekopisteeseen taikka kiinteistöittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 15 ja
16 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Jos kiinteistö kuuluu korttelikeräysjärjestelmään, toimitetaan kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli korttelikeräyspisteeseen.
Tekstiilijäte toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön järjestämään alueelliseen keräyspisteeseen.
Paperijäte on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä
tai tuottajan alueelliseen keräyspisteeseen.
Hyötyjätteiden lajittelussa on noudatettava lajitteluohjeita. Kartongin, lasin ja muovin jäteastiaan kerätään
ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallin jäteastiaan kerätään sekä kyseistä materiaalia
oleva pakkausjäte että muu pienmetalli.
Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Mikäli hyötyjätteitä ei kerätä kiinteistöittäisesti, on hyötyjätteet toimitettava kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajayhteisöjen tätä tarkoitusta
varten perustamiin ekopisteisiin siltä osin kuin eri hyötyjätelajeja pisteessä vastaanotetaan. Jos muovipakkauksille ei ole keräyspistettä tai muovijäte ei sovellu keräykseen, se laitetaan sekajäteastiaan (energiahyötykäyttöön toimitettavaksi) määräysten 18 §:n mukaisesti. Myös sellainen paperi ja kartonki, joka ei sovellu keräykseen, on laitettava sekajäteastiaan.
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.
Kunnallinen jäteyhtiö huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti.
Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.
Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin paperi ja pakkausjätteet (kuten paristot ja akut, sähkö- ja
elektroniikkaromu sekä ajoneuvojen renkaat) on lajiteltava kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään 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 mukaisesti.
Puutarhajäte sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan
vastaanottopaikkaan.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti.
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Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan
vastaanottopaikkaan. Mikäli kiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
14 §

Sekajäte

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä on oltava sekajätteelle kiinteistökohtainen jäteastia tai kimppa-astia. Aluekeräyspisteen käyttäjien on vietävä toimitettava sekajäte aluekeräyspisteeseen.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin lajiteltu erilliskerättävä
jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, jotka on lueteltu 23 §:ssä kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana
hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia ja lasia.
Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöillä tai keräyspisteissä, kuten yksittäisten lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita ja yksittäisiä pieniä PVC-muovisia esineitä, voi
laittaa sekajäteastiaan. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön jätekeskukselle tai lajitteluasemalle. Vaarallista jätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan edes pieniä määriä.

15 §

Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden hyötyjätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

Sekajäteastian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä taajamissa jäteastiat erilliskerättäville kierrätettäville jätelajeille seuraavasti:
Taajamissa, joissa on vähintään 300 asukasta, asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet hyötyjätteet on
erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:
Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit
Kartonkipakkaukset

MuoviLasipakkaukset pakkaukset

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä

Biojäte

1 tai enemmän*

X

5 tai enemmän

X

X

X

10 tai enemmän

X

X

X

Metalli

Paperi

X

X

X

X

Keräys kuten jätelain
49 ja 50 § määräävät**

* Velvoite koskee vain vakituisia asuinkiinteistöjä seuraavissa taajamissa: Kuopion keskeinen kaupunkialue, Siilinjärven
keskustaajama ja Toivala-Vuorela taajama sekä Pieksämäen keskeinen kaupunkialue.
** Jätelain 49 § edellyttää, että tuottaja kerää paperin maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta muualta kuin pientalo- ja haja-asutusalueelta. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle vastaanottopaikka paperin keräystä varten (velvoite ei koske pientaloja ja haja-asutusalueen kiinteistöjä).
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Taajamat, joita erilliskeräysvelvoitteet koskevat, on määritelty ajantasaisesti Kuopion kaupungin karttapalveluun (kts. taajamat https://kartta.kuopio.fi/link/Mseaf). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa alueiden määrittelyt tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.
Mikäli kiinteistö on liittynyt asuntoaluekohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään, hyötyjätteiden erilliskeräys
on järjestettävä alueelle, jos jätteenkeräysjärjestelmää käyttävien kiinteistöjen yhteenlaskettu asuinhuoneistomäärä on vähintään 1 momentissa säädetyn lukumäärän suuruinen.
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaisesti. Mikäli biojäte kompostoidaan vain osan vuotta, on
biojätteen erilliskeräys järjestettävä koko sille ajanjaksolle, jona biojätettä ei kompostoida. Niillä omakotitaloilla ja paritaloilla, joita koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite, mutta biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia ei järjestetä kiinteistölle näiden määräysten mukaisesti, on toimitettava biojäte aluekeräyspisteeseen niissä taajamissa, joihin biojätteen aluekeräyspiste on järjestetty.
Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee kierrätettävien jätteiden kuljetusalueeseen kuuluvan tien varrella, voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään biojätteen, kartonki-, muovi- tai lasipakkausten taikka metallin kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetusalue on määritelty ajantasaisesti Kuopion kaupungin karttapalveluun (kts. kierrätettävien jätteiden kuljetusalue https://kartta.kuopio.fi/link/MrsPW). Kuljetusalueelta voidaan lisäksi poiketa sellaisille kiinteistöille, joissa kerättävän jätteen määrä on huomattava ja poikkeama kuljetusalueesta
on kohtuullinen jätemäärään nähden. Kuljetuksesta on tällöin sovittava kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi
halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä
jätteenkuljetusyritykseltä.
Biojätteen, kartonkipakkausten, lasipakkausten, muovipakkausten ja metallin kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään vähintään 300 asukkaan taajamissa. Näissä taajamissa ja muualla hyötyjätteiden keräysreiteillä
sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat halutessaan
sopia em. hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
16 §

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien
jätteiden hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet

Taajamissa tai kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella sijaitsevilla asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-,
matkailu- tai työpaikka-alueilla kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat
muussa kuin asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:
Taajamissa, joissa on vähintään 300 asukasta, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet on erilliskerättävä omiin kiinteistöittäisiin jäteastioihin
seuraavasti:

Savo-Pielisen jätelautakunta | Luonnos 20.5.2022

25

Kierrätettävä jäte Hyötyjätelaji

Erilliskerättävä, jos

Biojäte

kiinteistöllä on ruoan valmistusta, ruokala tai ravintola tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä
määriä (vähintään 10 kg yli 50 l viikossa)

Kartonkipakkaukset

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin vähintään 5 kg
yli 50 litraa viikossa

Metalli

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin vähintään 2 kg
yli 10 litraa viikossa

Lasipakkaukset

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin vähintään 2 kg
yli 10 litraa viikossa

Muovipakkaukset

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin vähintään 5 kg
yli 50 litraa viikossa

Paperi

kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

* Jätelain 49 § edellyttää, että tuottaja kerää paperin maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta muualta kuin pientalo- ja haja-asutusalueelta. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle vastaanottopaikka paperin keräystä varten (velvoite ei koske pientaloja ja haja-asutusalueen kiinteistöjä).

Syntyviin jätemääriin perustuvia 1 momentin mukaisia keräysvelvoitteita sovelletaan myös asuntoloihin ja
muuhun asumiseen, jos niissä syntyy kierrätettäviä jätteitä hyötyjätteitä tällaisia määriä, vaikka asuinhuoneistojen määrä alittaa 15 §:n 1 momentissa asetetun huoneistojen lukumäärän.
Taajamat, joita erilliskeräysvelvoitteet koskevat, on määritelty ajantasaisesti Kuopion kaupungin karttapalveluun (kts. taajamat https://kartta.kuopio.fi/link/Mseaf). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa alueiden määrittelyt tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Erilliskeräysvelvoitteet koskevat myös niitä
asema- ja yleiskaavoitettuja palvelu-, matkailu tai työpaikka-alueita, jotka sijaitsevat kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella. Kiinteistöiltä erilliskerättävien kierrätettävien jätteiden kuljetusalue on määritelty
ajantasaisesti Kuopion kaupungin karttapalveluun (kts. kierrätettävien jätteiden kuljetusalue
https://kartta.kuopio.fi/link/MrsPW). Palvelu-, matkailu tai työpaikka-alueiden määrittelyt perustuvat kuntien kaavoituspäätöksiin.
Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee kierrätettävien jätteiden kuljetusalueeseen kuuluvan tien varrella, voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään biojätteen, kartonki-, muovi- tai lasipakkausten taikka metallin kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetusalueelta voidaan lisäksi poiketa sellaisille kiinteistöille, joissa kerättävän jätteen
määrä on huomattava ja poikkeama kuljetusalueesta on kohtuullinen jätemäärään nähden. Kuljetuksesta
on tällöin sovittava kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi
halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä
jätteenkuljetusyritykseltä.
Biojätteen, kartonkipakkausten, lasipakkausten, muovipakkausten ja metallin kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään vähintään 300 asukkaan taajamissa. Näissä Taajamissa ja muualla hyötyjätteiden kiinteistöittäisellä kuljetusalueella keräysreiteillä sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja
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erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat halutessaan sopia em. hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
§ Energiajäte
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän
energiajakeen erilliskeräys on kiellettyä. Energiajakeeseen aiemmin laitetut hyötyjätteet on lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava kierrätykseen näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Energiajakeeseen aiemmin lajiteltu kierrätyskelvoton jäte on laitettava sekajäteastiaan, josta se toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Luku 4.
17 §

Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on rakennettava ja ylläpidettävä niin,
että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua
roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään
saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia.
Biojätteen Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko. Haittaeläinten
pääsy kompostoriin on oltava estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm:n rakoja). Talviaikaan käytettävän
kompostorin tulee olla lämpöeristetty.
Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä kaikille kiinteistöllä syntyville biojätteille huomioiden kylmien
vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen tai pysähtyminen kompostoitumisessa.
Kompostoria on hoidettava niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa.
Jätteen voi poistaa kompostorista ja hyödyntää omatoimisesti vasta, kun se on maatunutta. Bokashilla tai
muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikompostoida suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.
Biojätteen kompostoria on tyhjennettävä ennen sen täyttymistä, joka tapauksessa vähintään vuoden välein. Kompostoitunut massa on hyödynnettävä omatoimisesti.
Kompostori voi olla myös useamman lähinaapurikiinteistön (2-5 kiinteistön) yhteinen. Kompostorille on valittava yhteyshenkilö, jos kyseessä on usean kiinteistön yhteinen kompostori. Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta kutakin kompostoria käyttävää kotitaloutta kohti. Yhteinen kompostori on sijoitettava
niin, että se on aina saavutettavissa kaikille sitä käyttäville kotitalouksille.
Asuinkiinteistöjen biojätteen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta ja muuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella kunnalliselle jäteyhtiölle. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot kompostorin rakenteesta, sijainnista ja käytöstä. Kompostointi-ilmoituksessa tulee mainita kompostin hoidosta
vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Jäteyhtiölle on ilmoitettava myös siitä, jos kompostointi lopetetaan. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 10 vuotta. Uusi kompostointi-ilmoitus tulee tehdä jäteyhtiölle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen edellisen ilmoituksen voimassaolon päättymistä.
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Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä varten kunnalliselle jäteyhtiölle kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:
1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2. rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3. jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4. kompostorin käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
5. tiedot kompostorin rakenteesta, ilmastoinnista ja tiiviydestä
6. omatekoisen kompostorin valmistusmateriaali taikka tehdasvalmisteisen kompostorin malli ja
merkki.
Jätteen haltijan on ilmoitettava myös kompostoinnissa tapahtuneista muutoksista tai kompostoinnin loppumisesta kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.
Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa
edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on
ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. Jos käsittelystä
vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö kunnalliselle jäteyhtiölle ennen tehtävässä lopettamista.
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on voimassa viisi vuotta. Jos biojätteen kompostointi kiinteistöllä jatkuu, on ilmoitus uusittava, kun sen voimassaolo päättyy.
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 38 §:ssä tarkoitettua saostussäiliö- ja
laitepuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa
ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy
maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointikehikossa tai aumassa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.
Komposti on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kompostori on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän asuinkiinteistön kompostori tulee sijoittaa vähintään kahdeksan metrin päähän asuinrakennuksista. Omakotitalojen ja paritalojen kompostoreiden vastaava vähimmäisetäisyys naapurirakennuksesta on neljä metriä. Muun kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa
tai vesialuetta. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa aina hyväksytyissä rakennuslupakuvissa merkittyyn
jätehuollolle varattuun tilaan.
Jos kiinteistöllä on käytössään jäteautoon kuormaukseen soveltuva ja koneellisesti tyhjennettävä kompostori, on se sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi kompostorin viereen.
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.
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18 §

Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä (keskuslämmityskattilassa tai muussa
kiinteässä lämmityslaitteessa) saa kuitenkin polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Vähäisiä
määriä paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa kiinteistön tulipesissä sytykkeenä.
Jätteiden avopoltto on kielletty. Taajaman ulkopuolella saa kuitenkin avotulella polttaa kuivia olkia, risuja,
oksia, kantoja ja puhdasta puuta.
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.
Jätteen polttokielto ei koske sellaista jätteen laitosmaista energiahyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.
19 §

Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.
20 §

Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu pohjavesialueen ulkopuolella, kun asiasta ilmoitetaan
kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen toimenpidettä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten
käyttöä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää toimenpiteen tai antaa määräyksiä jätteen
hyödyntämisestä.

Luku 5.
21 §

Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen

Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään haltijan on järjestettävä kiinteistölleen riittävä määrä jäteastioita
näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräystä varten.
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Erilliskerättävien kierrätettävien jätteiden hyötyjätteiden keräyskapasiteettia on oltava kiinteistöllä
niin paljon, ettei kierrätettäviä jätteitä hyötyjätteitä ohjaudu liian vähäisen astiatilavuuden vuoksi sekajätteeseen. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen.
Jäteastioiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, eivätkä ne saa vaarantaa työturvallisuutta.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää
1. käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja
jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen ja pesuun;
2. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
silloin, kun ne sopivat keräyslogistiikkaan ja sijoituspaikka on asianmukainen (sopivuus
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keräyslogistiikkaan on varmistettava kunnalliselta jäteyhtiöltä ja pohjavesialueella säiliön
sijoituspaikan sopivuus on varmistettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta);
3. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien keräykseen soveltuvia muita
jäteastioita (sopivuus keräyslogistiikkaan on varmistettava kunnalliselta jäteyhtiöltä).
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden keräyksessä ei saa kuitenkaan käyttää vaijerikuormattavia vaihtolavoja tai pikakontteja. Rullakoita saa käyttää vain isokokoisten pahvipakkausten keräykseen.
Kunnallinen jäteyhtiö toimittaa käsin siirrettävät, enintään 660 litran jäteastiat kiinteistöille, joilla syntyy
kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä. Käytössä olevat jäteastiat korvataan
kunnallisen jäteyhtiön toimittamalla jäteastioilla vasta, kun niiden kunto sitä edellyttää kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikäli ne eivät täytä edellä mainittuja jäteastialle määriteltyjä ehtoja. Kunnallinen jäteyhtiö arvioi jäteastioiden korvaamisen tarpeen.
Kiinteistön haltija vastaa muiden kuin em. kunnallisen jäteyhtiön toimittamien jäteastioiden hankkimisesta
kiinteistölle.
Mikäli kiinteistöllä käytetään kiinteistön haltijan itse hankkimaa käsin siirrettävää jäteastiaa, on jäteastian
oltava kulloinkin voimassa olevan jäteastiastandardin mukainen.
Kunnallinen jäteyhtiö voi hyväksyä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta tai kalustoa.
22 §

Jäteastian merkitseminen

Jätteen haltija huolehtii jäteastian merkitsemisestä jäteasetuksen mukaisesti joko kanteen tai etuseinään
selkeästi erottuvalla merkinnällä siihen kerätyn jätelajin ja keräyksestä vastaavan kunnallisen jäteyhtiön yhteystiedot sekä huolehtii lajitteluohjeiden nähtävillä olosta astiassa tai sen välittömässä läheisyydessä jäteasetuksen mukaan. Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella,
jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä ja jätteen käsittelystä vastaavan kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajayhteisön yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on yksilöitävä
kiinteistön tai kimpan osoitteella. Samoin on yksilöitävä jäteastia, joka sijaitsee keräyspaikassa, jossa on
useamman jätteen haltijan jäteastioita. Kiinteistökohtaisen jäteastian yksilöintimerkinnän on velvollinen
tekemään jätteen haltija. Kimppa-astian yksilöinnin on velvollinen tekemään kimpan yhteyshenkilö. Yksilöintimerkinnän tulee olla selkeästi erottuva ja se tulee olla jäteastian etuseinässä tai kannessa.
23 §

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 aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.
Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään seuraavasti:
- korkeintaan 240 litran jäteastiat
40 kg
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-

241 - 660 litran jäteastiat

60 kg

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa muiden kuin käsin siirrettävien jäteastioiden painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen kunnallisen jäteyhtiön kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.
Muussa kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa painorajat määräytyvät jätteenkuljetusyrityksen
kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.
Jäteastian ulkopuolelle saa jättää jätettä vain poikkeustapauksessa. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta
syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Irtojätesäkki tai muu jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg, eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä, eikä jäljempänä
lueteltuja sekajäteastiaan soveltumattomia jätteitä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa,
kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. Sekajäte,
joka voi liata jäteastiaa, tulee pakata ennen sen laittamista jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on
pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Biojäte on pakattava biohajoavaan materiaaliin ennen sen
sijoittamista biojäteastiaan. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Jätteet on pakattava ennen jäteastiaan laittamista siten, etteivät ne jäädy jäteastiaan kiinni.
Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.
Sekajäteastiaan ei saa laittaa:
•

palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä

•

vaarallisia jätteitä (ml. lääkkeitä)

•

jauhesammuttimia

•

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 vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista

•

nestemäisiä jätteitä

•

hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia

•

suuria määriä rakennus- ja purkujätettä

•

suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöillä tai keräyspisteissä, kuten yksittäisten lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita ja yksittäisiä pieniä PVC-muovisia esineitä, voi
laittaa sekajäteastiaan. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön jätekeskukselle tai lajitteluasemalle. Vaarallista jätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan edes pieniä määriä.
Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä puun poltossa syntynyttä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.
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24 §

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti:
Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesäaikana
(viikot 18-39 18-40)
2 viikkoa

Pisin tyhjennysväli talviaikana
(viikot 40-17 41-17)
4 viikkoa

Sekajäte, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointiilmoitus)

4 viikkoa

4 viikkoa

Biojäte

1 viikkoa

2 viikkoa

Kartonki- ja muovipakkaukset

8 viikkoa

8 viikkoa

Metalli ja lasipakkaukset

16 viikkoa

16 viikkoa

Sekajäte

Jäähdytyslaittein (lämpötila alle + 5 C) varustetun sekajäteastian tyhjennysväli voi kuitenkin olla enintään
neljä viikkoa ja biojäteastian enintään kaksi viikkoa ympäri vuoden kesällä ja neljä viikkoa talvella.
Jos kiinteistöllä on 140–240 litran sekajäteastia, jota käyttää 1-2 henkilön vakituinen talous, syntyvä sekajätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä ympäri vuoden, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa ympäri vuoden.
Jos asuinkiinteistön biojäteastia on osoitettu alle 10 asuinhuoneiston käyttöön tai käytössä on syväkeräys,
voi biojäteastian tyhjennysväli olla kaksi viikkoa kesällä ympäri vuoden ja neljä viikkoa talvella.
Vapaa-ajan kiinteistöjen sekajäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään neljä kertaa korkeintaan
neljän viikon tyhjennysvälin mukaisesti sinä aikana, kun vapaa-ajan kiinteistöä käytetään eniten. Jos vapaaajan kiinteistöllä on käytössään 140–240 litran sekajäteastia, syntyvä sekajätemäärä on vähäinen ja biojäte
erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa. Tällöin edellytetään vähintään kahta tyhjennystä sinä aikana, jolloin vapaa-ajan kiinteistöä käytetään eniten. Vain kesäaikaan käytettävissä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiatyhjennykset on ajoitettava kesäaikaan (viikot 18–3940) siten, että kesäajan käytön päättyessä jäteastia on tyhjä. Jäteastia on
tyhjennettävä muutoin tarpeen mukaan, kun kiinteistöä käytetään.
Syntyvään jätemäärään nähden ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen.
Erilliskerättyjen kierrätettävien jätteiden hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu kierrätettävien jätteiden hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle haittaa, on kuljetettava
viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa olla sellaisia jäteastioiden tyhjennysvälejä, jotka vaikeuttavat
jätteenkuljetuksen logistiikkaa.
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25 §

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset
voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn
vuoksi. Vapaa-ajan kiinteistön jäteastian neljästä tyhjennyksestä voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi tyhjennystä Vapaa-ajan jäteastian tyhjennyksistä voidaan keskeyttää korkeintaan puolet vaadituista tyhjennyksistä, jos kiinteistöllä ei lainkaan oleskella sinä aikana, kun keskeytys on voimassa. Jäteastia on aina tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.
Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä korkeintaan kuusi kuukautta, asiasta sovitaan kunnallisen jäteyhtiön
kanssa. Tätä pidempien keskeytysten myöntämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomainen käsittelee myös sellaiset keskeytyspyynnöt, joissa keskeyttämisen peruste on epäselvä tai keskeytyksiä pyydetään toistuvasti. Keskeytystarpeesta on ilmoitettava vähintään kolme arkipäivää ja aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen toivottua keskeytyksen alkamista.
Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytössään kiinteistökohtainen jäteastia ja kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön. Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään näiden jätehuoltomääräysten 24 §:n mukaista jäteastian
tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.
26 §

Kunnossapito ja pesu

Jätteen Jäteastian haltijan on huolehdittava käytössään olevan jäteastian korjauksesta, kunnossapidosta ja
puhdistamisesta siltä osin kuin em. toimenpiteet eivät sisälly kuulu veloituksettomina palveluina jätetaksaan kunnallisen jäteyhtiön hoidettavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätteen haltijan on huolehdittava myös
siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että jäteastioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina. Jätteen haltijan on tarkistettava jäteastioiden kunto ja tiiveys säännöllisesti. Yhdyskuntajätteiden jäteastiat tulee pestä tarpeen mukaan, sekajäteastiat kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Luku 6.
27 §

Jätteen keräyspaikat

Jätteen keräyspaikka kiinteistöllä

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka tulee valita siten, ettei jäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu
tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle tai tyhjentäjälle. Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka.
Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain ja sen nojalla annettujen asetusten sallimat
ajoneuvojen painot. Ajoväylän varrella sijaitsevat rakenteet tai kasvillisuus eivät saa aiheuttaa haittaa jätteenkuljetukselle.
Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Jotta jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikkokaudella, tulee tienpitäjän
osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemerkein.
Kiinteistön jäteastiat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa asumiselle ja viihtyvyydelle. 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 asuinrakennuksista tai työpaikkahuoneistoista, jollei
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keräyspaikkaa palo-osastoida ja siihen toteuteta riittävää ilmanvaihtoa. Omakotitalojen ja paritalojen jäteastioiden vastaava vähimmäisetäisyys naapurirakennuksesta on neljä metriä. Em. etäisyyksiä ei sovelleta,
jos kunnan rakennusjärjestyksessä on säädetty toisin tai asemapiirroksessa on hyväksytty muunlainen järjestely.
Työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän asuinkiinteistön keräyspaikka tulee
sijoittaa vähintään kahdeksan metrin päähän kiinteistön ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiden ikkunoista,
ellei kunnan rakennusjärjestyksessä ole toisin säädetty tai asemapiirroksessa muuta hyväksytty.
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Omakotitalo-, paritalo- ja vapaa-ajan kiinteistöillä keräyspaikka tulee sijoittaa kiinteistölle johtavan kulkuyhteyden liittymään siten, että se on enintään 10 metrin päässä jäteauton ajoreitistä.
Kiinteistö voi sopia edellä mainitusta poiketen kunnallisen jäteyhtiön kanssa keräyspaikan sijainnista kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Tällöin jäteastian siirrosta tai lisäkuljetuksesta voidaan periä jätetaksan mukainen lisämaksu.
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.
Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle siten, etteivät jäteastiat jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteiden
kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa
helpottavat laitteet tai rakenteet.
Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä
muita jäteastioita. Keräyspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Keräyspaikan on oltava saavutettavissa ilman
kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin
tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät niin, ettei jäteastioiden siirtäminen aiheuta vaurioita rakenteisiin. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan tai sen välittömään läheisyyteen,
kahden metrin säteelle siitä, ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistöllä olevia jäteastioita ei saa käyttää muun kuin jätteen säilytykseen siten, että jätteenkuljettaja voi erehtyä kuormaamaan jätteenä kuljetettavaksi tavaraa, jota ei ole siihen tarkoitettu.
Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista ja toimivaa.
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28 §

Keräyspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija tai muun jätteen haltija on lukinnut jätteen keräyspaikalle johtavan reitin tai jäteastian, ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että kunnallisen jäteyhtiön yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole
mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon kunnallisen jäteyhtiön yleisavain sopii ja johon sijoitetaan
tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön on ilmoitettava koodi kunnalliselle jäteyhtiölle. Keräyspaikan lukituksen tulee olla avattavissa keräyspaikan sisäpuolelta ilman avainta.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.
29 §

Keräyspaikan suojaaminen

Taajamissa keräyspaikat, joita käyttää vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa tai joissa on yli kolme (3) käsin
siirrettävää jäteastiaa, tulee sijoittaa jätekatokseen tai jäteastiasuojaan.
30 §

Alueelliset jätteiden keräyspisteet

Alueellisia jätteiden keräyspisteitä koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnallisen jäteyhtiön, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspisteillä, kuten aluekeräyspisteillä ja
ekopisteillä.
Alueelliselle keräyspisteelle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia.
Jätteet tulee toimittaa keräyspisteeseen riittävän usein ja niin, ettei keräyspisteeseen aiheudu ylitäyttöä
liian suurten kertaerien vuoksi. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä,
jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspisteelle.
Alueellisesta jätteiden keräyspisteestä vastaavan tahon on huolehdittava keräyspisteen ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspisteestä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspiste ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa. Alueellisella jätteiden keräyspisteellä tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

Luku 7.
31 §

Jätteenkuljetus

Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 5-23
6-22 ja lauantaisin klo 6-22 8-22. Jätteiden kuormaaminen on sallittu lisäksi poikkeuksellisesti yksittäisinä
päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22 6-22.
Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.
32 §

Kuljettaminen

Jätteet on kuljetettava säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön, eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai
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nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydestä. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse
leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.
Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta. Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään.
Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen
sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista.
33 §

Kuljetustietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä jätelain 39 §:n ja jäteasetuksen
42 §:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava vähintään neljännesvuosittain. Jos tietojen toimittamisesta on
sovittu kunnallisen jäteyhtiön kanssa siten, että ne toimitetaan siirtoasiakirjoin tai sähköistä sovellusta käyttäen jäteyhtiölle, ei tietoja ole tarvetta toimittaa erikseen jätehuoltoviranomaiselle. Luovutettavien tietojen
sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä.
Tiedot jätehuoltoviranomaiselle on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään niiden
luovuttamisen jälkeen.
34 §

Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen
jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan ja tuottajien järjestämään tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien jätehuoltoon.
Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin
kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu kunnallisen jäteyhtiön kanssa.
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden
toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan
vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty
vastaanottopaikka muualla.
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Luku 8.
35 §

Erotuskaivojätteet ja jätevesilietteet

Erotuskaivojätteet ja niiden toimittaminen käsiteltäväksi

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin
välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja käytössä olevat kaivot vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Hulevesijärjestelmistä liete on tyhjennettävä
tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa erotuskaivojätteiden poistoista ja hälyttimien tarkastuksista. Nämä
tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Erotuskaivojätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi. Jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Jätteen haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta
nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat erotuskaivojätteet on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
36 §

Jätevesilietteiden tyhjennysvälit ja lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, laitepuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli kyseessä on 1-2 henkilön vakituinen asuinkiinteistö tai vapaa-ajan kiinteistö, saostussäiliöistä ja niitä vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava vähintään kahden vuoden välein. Lietteenpoisto on tehtävä järjestelmän suunnittelijan / valmistajan antamien ohjeiden mukaan näitä vähimmäisvelvoitteita useammin siten, että jätevesienkäsittelyjärjestelmä toimii asianmukaisesti.
Mikäli saostussäiliöön tai vastaavaan säiliöön ohjataan pelkästään harmaita jätevesiä tai kiinteistöllä on
käytössä erotteleva kuivakäymälä ja virtsa ohjataan saostussäiliöön, tulee jätevesiliete poistaa säiliöstä tarvittaessa.
Umpisäiliöitä Umpisäiliöiden on oltava tiiviitä, ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on
seurattava säännöllisesti käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa viimeistään niiden täyttyessä, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on
tyhjennettävä tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on
hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi. Jätteen haltijan vastuulla on
varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Jätteen haltijalla on oikeus
saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.
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Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on
toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
37 §

Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistön jätevesilietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että
siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti yleisesti käytössä olevalla jätevesilietteiden kuljetuskalustolla.
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.
Lietetilan sijainti on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kannet
tulee olla näkyvissä.
Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.
Jos kiinteistön haltija ei voi järjestää yleisesti käytössä olevalle kalustolle kulkuyhteyttä kiinteistölle, kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huoltoohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään omatoimisesti näiden jätehuoltomääräysten
17 §:n ja 38 §:n mukaisesti.
38 §

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän säännökseen sisällytettyjä tilanteita.
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle haja-asutusalueella. Lietettä ei kuitenkaan saa levittää
pohjavesialueella. Liete on aina käsiteltävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla,
termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla Ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011). Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi
asettaa tiukempia ehtoja käsittelylle paikallisten olosuhteiden perusteella.
Jätteen Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kirjallisesti lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja
siitä luopumisesta jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen käsittelyn aloittamista.
Ilmoituksen tulee sisältää tarvittavat tiedot lietteiden omatoimisen käsittelyn asianmukaisuuden arvioimiseksi. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ilmoituksen perusteella
asianmukaista. Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä on voimassa 10 vuotta, minkä jälkeen
jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle uusi ilmoitus. Ilmoitusta
lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden jätevesiä.
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Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa omalla kiinteistöllään syntyvien jätevesilietteiden lisäksi
käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää
peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen
yhteinen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä ja asuinhuoneistolla. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen tyhjennyksiä vuosittain jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.
Lietteen käyttöä lannoitustarkoituksessa koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarvittavat tiedot lietteiden
omatoimisen käsittelyn asianmukaisuuden arvioimiseksi. Ilmoituksessa on oltava käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. Lisäksi
ilmoituksessa tulee olla tiedot kiinteistöllä syntyvistä ja käsiteltävistä lietteistä, tiedot lietteen käsittelymenetelmästä sekä levitysalueesta ja sen käytöstä.
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä tai yhteiskäsittelystä on voimassa viisi vuotta, minkä
jälkeen jätevesilietteiden käsittelystä on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle uusi ilmoitus. Jos omatoimisesta
käsittelystä tai yhteiskäsittelystä luovutaan jo tätä ennen, on ilmoituksen tehnyt lietteen käsittelijä velvollinen ilmoittamaan tästä jätehuoltoviranomaiselle.
Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön tai laitepuhdistamon lietettä voi kompostoida kiinteistöllä. Lietteen määrän katsotaan olevan lähtökohtaisesti vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Lisäksi laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa
kerättävän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöllä. Kompostoinnissa on noudatettava näiden jätehuoltomääräysten 20 §:ää.
Omalla kiinteistöllä syntyvän saostussäiliön tai laitepuhdistamon lietetilan lietteen voi kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaisesti, jos kiinteistöllä syntyy vain harmaita jätevesiä ja syntyvien jätevesilietteiden määrä on vähäinen. Kompostointi on sallittua myös silloin, jos syntyvän jätevesilietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos
sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa.
Jätteen haltijan on ilmoitettava lietteen omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla jätehuoltoviranomaiselle. Jos omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla luovutaan, on jätteen haltija velvollinen ilmoittamaan
myös tästä jätehuoltoviranomaiselle.
Fosforinpoistokaivojen massat sekä maasta pois kaivetut maasuodattamon tai imeytyskentän massat voidaan hyödyntää maanparannusaineena ravinteena pelloilla tai kompostoida kiinteistöllä siten, ettei siitä
aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.
Saostussäiliöiden, laitepuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.
39 §

Käymäläjäte

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Käymäläjätettä ei saa laittaa kiinteistön jäteastioihin, viedä aluekeräyspisteisiin tai haudata maahan kompostoimatta.
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Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen ohjeiden mukaisesti, tai muuhun luvalliseen paikkaan.

Luku 9.
40 §

Roskaantumisen ehkäiseminen

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 lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.
Kierrätettävien jätteiden Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräyksien 16 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita ja biojätettä syntyy arviolta vähintään 10
kg 50 litraa tapahtumaa kohden.
Yli 1000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta yleisötilaisuuden järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.
41 §

Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

Luku 10.
42 §

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.
Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, eikä niitä saa toimittaa sekajätteen
aluekeräyspisteisiin.
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Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön
niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden osalta
tämä koskee kohtuullista jätemäärää, muutoin syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle,
jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on
toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin,
joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä kunnallisen jäteyhtiön kanssa tai kunnallisen jäteyhtiön niille osoittamaan paikkaan.
Muilla kiinteistöillä syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien 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.
43 §

Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Muilla kuin omakotitalo-, 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 alustalle siten, että pääsy maaperään ja vesistöön on estetty.
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 §

Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.
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Luku 11.
45 §

Muut määräykset

Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon
toteutumista kiinteistöllä.
46 §

Jätehuoltomääräysten seuranta ja valvonta

Näiden määräysten noudattamista seuraa jätehuoltoviranomainen siltä osin kuin kyseessä on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen. Määräysten noudattamista kokonaisuudessaan valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueen ELY-keskukset.
47 §

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta, tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista kuultuaan.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa
vaaraa tai haittaa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle taikka aiheuttaa roskaantumista.
48 §

Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 1.4.2019. Näillä jätehuoltomääräyksillä kumotaan
alueella aikaisemmin voimassa olleet määräykset, jotka on hyväksytty Savo-Pielisen jätelautakunnassa
20.2.2019 § 4 23.11.2016 § 22.
Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
49 §

Siirtymäsäännökset

Jätehuoltomääräysten 15 §:n mukainen muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin kerääminen tulee
aloittaa niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aikaisemmin koskenut, viimeistään 1.7.2023.
Jätehuoltomääräysten 15 §:n mukainen biojätteen erilliskeräys tulee aloittaa niillä asuinkiinteistöillä, joita
velvoite ei ole aikaisemmin koskenut, viimeistään 1.7.2024.
Jätehuoltomääräysten 15 § ja 16 §:n mukainen muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin kerääminen
tulee aloittaa niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aikaisemmin koskenut, viimeistään 1.10.2019.
Jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaista kompostointi-ilmoituksen voimassaoloaikaa sovelletaan 1.1.2020
alkaen.
Jätehuoltomääräysten 24 §:n mukainen rajoitus rullakoiden käyttöön jätteiden keräyksessä tulee voimaan
1.10.2019.
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