
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Dnro HML/2012/11.01.06.03.01/2019

Jätehuoltomääräysten päivittäminen

JÄTELA 9.5.2019 § 25
Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (946/2011) 91 §:än. 
Määräyksiä voidaan paikallisista olosuhteista johtuen jätelain täytäntöön 
panemiseksi antaa:  

- kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen
vähentämisestä, keräyksestä, lajittelusta, säilytyksestä, kuljetukses-
ta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista tek-
nisistä vaatimuksista  

- jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemi-
seksi myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
piiriin kuuluvan jätteen keräyksestä sekä vastaanoton ja kuljetusten
käytännön järjestelyistä kiinteistöillä tai jätteen vastaanottopaikoilla 
sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista  

- toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi  
- velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle tietoja jätteen kuljetuksista.  

Jätelain 23 §:n mukaan kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii 
kunnan jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin 
kuuluu jätehuoltomääräysten hyväksyminen, mikä on esitetty jätelautakun-
nan johtosäännön 5 §:ssä. 

Nykyiset jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset ovat 
tulleet voimaan 1.9.2015. 1.1.2019 Kiertokapula Oy:ön (myöhemmin Kier-
tokapula) on liittynyt uusi osakaskunta, Nurmijärvi, jossa nykyiset kunnalli-
set jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2007. Jätehuoltomääräykset on 
tarpeen yhtenäistää koskemaan koko Kiertokapulan toimialuetta toiminnan
yhdenvertaisuuden ja selkeyden vuoksi.  Jätelautakunta Kolmenkierron 
alueen jätehuoltomääräyksiä on tarpeen päivittää myös lainsäädännössä 
tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi muovin lisääminen uutena jäteja-
keena lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteisiin on noussut voimakkaasti esiin 
muun muassa kuntalaispalautteessa ja Kiertokapulan osalta.

Jätehuoltomääräysten päivityksen valmistelutyö esitetään aloitettavaksi vi-
ranhaltijatyönä. Valmistelun jälkeen jätelautakunnalle tuodaan luonnos hy-
väksyttäväksi syksyllä 2019. Lautakunnan hyväksymä luonnos asetetaan 
julkisesti nähtäville ja varataan tilaisuus lainsäädännön edellyttämien lau-
suntojen antamiselle sekä varataan kuntalaisille ja muille, joita asia saattaa
koskea, vaikutusmahdollisuus asian käsittelyssä. Jätelautakunta päättää 
määräysten hyväksymisestä nähtävilläolon ja vaikutusmahdollisuuksien 
varaamisen jälkeen.
  
Jätehuoltokoordinaattorin ehdotus: Jätelautakunta päättää, että jäte-
huoltomääräysten päivittäminen aloitetaan viranhaltijatyönä.

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 2. 

16 §
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Lisätietoja antaa jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194
 
Tiedoksi: Kiertokapula, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset 

- - - -

JÄTELA 23.10.2019 § 43
Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194, jäte-
huoltosuunnittelija Martta Kantele, p. 03 621 2062

Jätehuoltomääräykset on käyty läpi viranhaltijatyönä ja päivitetty siltä osin 
kuin se on havaittu tarpeelliseksi. Määräysten päivittämisen myötä ne astu-
vat voimaan myös Nurmijärven kunnan alueella, jonka nykyiset määräyk-
set ovat monelta osin vanhentuneet. Muutoksia on valmisteltu yhteistyössä
Kiertokapula Oy:n kanssa. Lietteitä koskevissa pykälissä on tiedusteltu toi-
mialueella toimivien vesiensuojeluyhdistysten näkemystä.  

Keskeisiä muutoksia jätehuoltomääräysehdotuksessa aiempaan versioon 
ovat: 

- Muovijätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite lisätään koskemaan 
koko toimialueen taaja-asutusalueella kiinteistöjä viidestä (5) asuin-
huoneistosta ylöspäin. (16 §) 

- Muovijätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite lisätään myös taaja-
asutusalueella oleville muille kunnan jätehuollon piiriin kuuluville 
kiinteistöille kuin asuinkiinteistöille. (17 §) 

- Kompostointi taaja-asutusalueen ulkopuolella lämpöeristämättömäl-
lä kompostorilla mahdollistetaan ympärivuotisesti. (19 §) 

- Sekajätteen pisin tyhjennysväli muuttuu neljäksi (4) viikoksi ympäri 
vuoden, ja biojätteen pisin tyhjennysväli kahdeksi (2) viikoksi ympä-
ri vuoden. (26 §)  

- Muovijätteen pisimmäksi tyhjennysväliksi ehdotetaan samaa kuin 
kartonkijätteellä, eli 16 viikkoa. (26 §) 

- Jätteen poikkeuksellisia kuormausaikoja lauantaisin ja pyhäpäivinä 
muutetaan siten, että kuormaaminen on mahdollista klo 7.00 – 
21.00 välisenä aikana. (31 §) 

- Jätevesiliete on poistettava säiliöistä vähintään kerran vuodessa. 
Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien säiliöiden jätevesiliete on 
poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. 
(36 §)   

Lisäksi määräystekstiin on tehty pienempiä korjauksia liittyen esimerkiksi 
säädösnumeroiden päivittämiseen ja lakimuutosten aiheuttamiin muutok-
siin jätehuollon vastuunjaossa. Tausta ja perustelut muutoksille esitetään 
määräysten perusteluissa.

Jätelain 92 §:n mukaan jätehuoltomääräyksiä annettaessa on varattava 
asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvit-
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taessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi hallin-
tolain 41 §:ssä säädetään vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta asian 
käsittelyssä.  

Jätelautakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan lautakunnan on varattava so-
pijakunnille sekä niiden ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomai-
sille sekä Kiertokapula Oy:lle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen jäte-
huoltomääräysten tai niiden muutosten hyväksymistä.  

Liitteet: 
- Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi: Yleinen osa
- Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi: Jätehuoltomääräykset
- Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi: Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltokoordinaattorin ehdotus: Jätelautakunta päättää

- hyväksyä jätehuoltomääräysten päivittämistä koskevan ehdotuksen
liitteiden mukaisesti jatkokäsittelyä varten 

- asettaa ehdotuksen päivitetyiksi jätehuoltomääräyksiksi julkisesti 
nähtäville 1.11.–31.12.2019 väliseksi ajaksi toimialueen kuntien 
verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille 
www.kolmenkierto.fi 

- ilmoittaa ehdotuksen nähtävillä olosta toimialueen kuntien ilmoitus-
lehdissä (yksi lehti/kunta) 

- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipitei-
den lausumiseen ehdotuksesta 31.12.2019 saakka 

- avata keskusteluyhteys ehdotuksesta ota.kantaa.fi –palvelussa 
1.11.–31.12.2019, sekä 

- pyytää lausuntoja ehdotuksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kun-
nilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, toimi-
alueen vesihuoltolaitoksilta, Kiertokapula Oy:ltä, Ympäristöteolli-
suus ja -palvelut YTP ry:ltä sekä Suomen pakkauskierrätys Rinki 
Oy:ltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen 
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 31.12.2019.  

Päätös: Jätelautakunta päätti

- hyväksyä jätehuoltomääräysten päivittämistä koskevan ehdotuksen
liitteiden mukaisesti jatkokäsittelyä varten seuraavin muutoksin:

§ 1 Poistetaan viimeinen kappale.
§ 2 Lisätty harmaiden vesien määritelmä
§16 Lisätty biojätteen lajitteluohjeistus. Lisätty puuttuva sana ”lajit-

teluohjeet”
§ 17 Lisätty biojätteen lajitteluohjeistus.
§ 26 Poistettu taulukosta sana ”kesäaikana” ja ”viikot 18-40”.
§ 35 Lisätty puuttuva sana ”kiinteistön”.
§ 47 Muutettu voimaantulosäännöksiä ja siirretty siirtymäsäännös 

tähän määräykseen.

12.03.2020Jätelautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

 3



HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

§ 48 Poistettu.

Liite 1 Taulukkoon lisätty sarake muoville.

Perusteluita on muutettu niiltä osin kuin määräysmuutosten 
osalta on tarpeellista.

- asettaa ehdotuksen päivitetyiksi jätehuoltomääräyksiksi julkisesti 
nähtäville 1.11.–31.12.2019 väliseksi ajaksi toimialueen kuntien 
verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille 
www.kolmenkierto.fi 

- ilmoittaa ehdotuksen nähtävillä olosta toimialueen kuntien ilmoitus-
lehdissä (yksi lehti/kunta) 

- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipitei-
den lausumiseen ehdotuksesta 31.12.2019 saakka 

- avata keskusteluyhteys ehdotuksesta ota.kantaa.fi –palvelussa 
1.11.–31.12.2019, sekä 

- pyytää lausuntoja ehdotuksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kun-
nilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, toimi-
alueen vesihuoltolaitoksilta, Kiertokapula Oy:ltä, Ympäristöteolli-
suus ja -palvelut YTP ry:ltä sekä Suomen pakkauskierrätys Rinki 
Oy:ltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen 
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 31.12.2019.  

Muutoksenhaku: Liite 2.

Lisätietoja antaa jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194

- - - -

JÄTELA 12.3.2020 § 16
Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194, jäte-
huoltosuunnittelija Vaula Malkamäki, p. 03 621 2060, jätehuoltosuunnittelija
Martta Kantele, p. 03 621 2062

Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on ollut julkisesti nähtävillä 
1.11.–31.12.2019 toimialueen kuntien verkkosivuilla ja jätelautakunta Kol-
menkierron verkkosivuilla. Ehdotuksesta avattiin myös keskusteluyhteys 
otakantaa.fi –palveluun 1.11.–31.12.2019. 

Ehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitettiin seuraavissa lehdissä:

- Hausjärvi ja Loppi – Aamuposti Viikko 06.11.2019 
- Mäntsälä – Mäntsälän Uutiset 06.11.2019 
- Hattula – Hämeen Sanomat 07.11.2019
- Hyvinkää ja Riihimäki – Aamuposti 07.11.2019 
- Janakkala – Janakkalan Sanomat 07.11.2019
- Valkeakoski – Valkeakosken Sanomat 08.11.2019 
- Hämeenlinna – Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 09.11.2019  
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- Järvenpää, Kerava ja Tuusula – Keski-Uusimaa Viikko 09.11.2019  
- Nurmijärvi – Nurmijärven Uutiset 09.11.2019 

 
Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien 
ympäristönsuojelu ja terveydensuojeluviranomaisilta, toimialueen vesihuol-
tolaitoksilta, Kiertokapula Oy:lta, Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry:ltä
sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä. 

Lausuntoja vastaanotettiin yhteensä 22 kappaletta ja mielipiteitä yhteensä 
kuusi kappaletta. Otakantaa.fi -palveluun saapui yhdeksän kommenttia. 
Lausuntoja vastaanotettiin seuraavasti: 

- Hattulan kunta (tekninen lautakunta) 
- Hyvinkään kaupunki (ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus) 
- Hämeenlinnan kaupunki (ympäristönsuojeluviranomainen ja kau-

punginhallitus) 
- Janakkalan kunta (tekninen lautakunta ja kunnanhallitus) 
- Järvenpään kaupunki (kaupunkikehityslautakunta) 
- Keravan kaupunki (tekninen lautakunta) 
- Lopen kunta (ympäristö- ja rakennuslautakunta ja kunnanhallitus) 
- Mäntsälän kunta (kunnanhallitus) 
- Nurmijärven kunta (kunnanhallitus) 
- Riihimäen kaupunki (kaupunkikehityslautakunta, ympäristö- ja ra-

kennuslautakunta, vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, Riihimäen 
seudun terveyskeskuksen KY) 

- Tuusulan kunta (kunnanhallitus, Keski-Uudenmaan ympäristölauta-
kunta) 

- Valkeakosken kaupunki (kaupunginhallitus) 
- Pirkanmaan ELY-keskus 
- Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
- Ympäristöteollisuus ja –palvelut, YTP ry 

Mielipiteitä ja otakantaa.fi -kommentteja vastaanotettiin seuraavasti: 

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 
- Keräyspaperi & Kuljetus Lindholm Ky  
- Loka-auto Veijo Känkänen  
- Hyvinkään, Riihimäen, Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry 
- Lassila & Tikanoja Oyj 
- otakantaa.fi -kommentit (yhteensä yhdeksän kappaletta) 
- 17.12.2019 saapunut mielipide 

Saapuneista lausunnoista, mielipiteistä ja otakantaa.fi -palvelun kautta an-
netuista kommenteista on koottu liitteenä oleva tiivistelmä. Tiivistelmään on
kirjattu jätelautakunnan vastineet lausuntoihin, mielipiteisiin ja kommenttei-
hin. Lausunnot, mielipiteet ja kommentit ovat nähtävillä kokonaisuudes-
saan jätelautakunnan internetsivuilla ja jätelautakunnan kokouksessa. 

Lausuntojen, mielipiteiden ja kommenttien perusteella jätehuoltomääräys-
ehdotukseen on tehty jonkin verran muutoksia. Tarpeen mukaan on muu-
tettu myös jätehuoltomääräysten perusteluja ja erillistä yleistä osaa. Uudet 
muutokset ovat näkyvissä esityslistan liitteissä sinisellä värillä. Ennen lau-
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suntokierrosta tehdyt muutokset ovat edelleen näkyvissä punaisella värillä.
Lisäksi määräysten kielellistä ulkoasua on tarkistettu. 

Seuraavassa käydään läpi lausuntojen ja mielipiteiden perusteella mää-
räysehdotukseen tehdyt keskeisimmät muutokset: 

Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi: Yleinen osa 

- Tietoja kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta on täydennetty 
Nurmijärven kunnan osalta (luku 3).

- Tarkennetaan asumisessa syntyvän lietteen määritelmää (luku 7).

- Tarkennetaan kuvausta kunnan toissijaisesta jätehuollon järjestä-
misvastuusta (luku 8).

Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi: Jätehuoltomääräykset 

- Tarkennetaan asumisessa syntyvän lietteen määritelmää (pykälät 1
ja 2 sekä luvun 9 otsikko).

- Lisätään määritelmä lähikeräysjärjestelmästä sekä rakennus- ja 
purkujätteestä sekä poistetaan lausuntojen mukaan mahdollisesti 
sekaannusta aiheuttava muovijätteen määritelmä (pykälä 2).

- Tarkennetaan määräystä jätehuollosta kunnan toissijaisen jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuuden perusteella vastaamaan uutta lainsää-
däntöä (pykälä 5).

- Mikäli kunta järjestää jätteenkuljetuksen ja sen asiakaspalvelun 
itse, liitytään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyt-
tä kunnan jätehuollon asiakaspalveluun. Tämä vaihtoehto lisätään 
määräyksiin (pykälä 6). Jätehuoltomääräysten liitteeseen 1 on täy-
dennetty ohjeet jätteenkuljetukseen liittymisestä.

- Tarkennetaan kompostointia koskevaan määräykseen kuvausta 
biojätteestä (pykälä 19).

- Yleisötilaisuuksien erilliskeräysvelvoitteisiin lisätään muovipakkaus-
jäte, joka on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa syntyy vähintään 20 
kg muovipakkausjätettä (pykälä 38).

- Nurmijärven kunnan osalta erilliskeräysvelvoitteiden voimaantulon 
siirtymäaikaa pidennetään. Erilliskeräysvelvoitteet sekä jätehuolto-
määräysten pykälän 15 mukainen energiajätteen keräyskielto tule-
vat voimaan kuuden kuukauden siirtymäajalla (pykälä 47).

- Muovipakkausjätteen osalta jätehuoltomääräysten pykälän 16 eril-
liskeräysvelvoitteen mukaisen keräyksen järjestämiselle asetetaan 
takaraja (pykälä 47). 

 
Liitteet: 
 

- Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin sekä jätettyihin mie-
lipiteisiin ja otakantaa.fi -kommentteihin
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- Jätehuoltomääräysten yleinen osa  
- Jätehuoltomääräykset 
- Jätehuoltomääräysten perustelut 

Jätehuoltokoordinaattorin ehdotus: jätelautakunta päättää
 

- merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot, mielipiteet ja kommentit sekä
- hyväksyä päivitetyt jätehuoltomääräykset sekä määräysten yleisen 

osan ja perustelumuistion liitteiden mukaisesti. 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020 ja niillä ku-
motaan 1.1.2007 voimaantulleet Nurmijärven kunnan yleiset jäte-
huoltomääräykset, sekä 1.9.2015 voimaan tulleet jätelautakunta 
Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset.  

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksen-
hausta huolimatta.  

Käsittelyn aikana klo 18:07 puheenjohtaja Juha Tuomi poistui ko-
kouksesta ja varapuheenjohtaja Juha Lampi toimi puheenjohtajana 
kokouksen loppuun.

Aiemmin pöytäkirjan tarkastajaksi valitun Juha Lammen siirtyessä 
puheenjohtajaksi hänen tilalleen valittiin Leila Kaikkonen (§§ 16-
19).

Päätös: jätelautakunta päätti
 

- merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot, mielipiteet ja kommentit sekä
- hyväksyä päivitetyt jätehuoltomääräykset sekä määräysten yleisen 

osan ja perustelumuistion liitteiden mukaisesti seuraavin muutok-
sin: 

o Yleinen osa, sivu 11, kappale 13 Merkittävimmät muutokset 
määräyksissä, 16 § ja 26 § sana muovijätteen muutetaan: 
muovipakkausjätteen.

o Jätehuoltomääräykset, sivu 9, 17 § taulukkoon korjataan 
muovipakkausjätteen määrä vähintään 20 kg/kuukaudessa. 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020 ja niillä ku-
motaan 1.1.2007 voimaantulleet Nurmijärven kunnan yleiset jäte-
huoltomääräykset, sekä 1.9.2015 voimaan tulleet jätelautakunta 
Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset.  

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksen-
hausta huolimatta.  

Muutoksenhaku: Liite 3 
 
Lisätietoja antaa jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194  

Tiedoksi: 
- toimialueen kunnat 
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- kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset 
- toimialueen vesihuoltolaitokset 
- Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset ja aluehallinto-

virastot
- Kiertokapula Oy 
- Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry 
- Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
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Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin sekä jätettyihin mielipiteisiin ja otakantaa.fi -kommentteihin 
 

 

Lausunnon antaja Lausunto Vastine 
Hattulan kunta, Tekninen 
lautakunta 

16-17 § lisättyä muovijätteen lajittelu- ja keräysvelvoitteen sanallista 
ilmaisua tulisi selkeyttää erityisesti verrattuna 2 § määritelmiin, 
joissa muovijäte ei sisällä muovipakkausjätettä. 
 
Yhteisen jäteastian osalta 8 § tulisi kuvata selkeästi, että yhtä 
astiaa voidaan käyttää vain yhdelle jakeelle. Vaihtoehtoisesti 
voi astiassa käyttää lokeroita, jos keräysjärjestelmä tämän 
mahdollistaa. 

Selkeytetään. 
 
 
 
Jätelautakunta ei näe tarvetta muuttaa määräystä 8 
§ tämän asian osalta. 

Hyvinkään kaupunki, 
ympäristölautakunta 

Tyhjennysvälit 26 §: 
Muovijätteen pisimmäksi tyhjennysväliksi jätelautakunta ehdottaa samaa 
kuin kartonkijätteellä eli 16 viikkoa. Muovipakkausten pitää olla puhtaita ja 
kuivia, muutoin astia voi alkaa haista. Lisäksi muovipakkaukset myös vievät 
paljon tilaa jäteastiassa. Nämä lisäävät tarvetta jäteastian tyhjentämiselle 
riittävän usein ja ympäristölautakunta katsookin muovijätteen siten olevan 
verrannollinen kuivajätteeseen, jolloin muovijätteelle tulisi sallia kuivajätteen 
tavoin enintään kahdeksan (8) viikon tyhjennysväli. Poikkeushakemuksesta 
voidaan myöntää pidempi tyhjennysväli. Ympäristölautakunta haluaa 
painottaa, liittyen kaikkiin jätteiden tyhjennysväleihin, ettei pisimmästä 
tyhjennysvälistä saa muodostua palveluntarjoajan lyhintä tyhjennysväliä. 
Tyhjennysvälin pidentäminen ei saa johtaa erilliskerättävien jätejakeiden 
laittamista sekajätteeseen. 
 
 
 
 

Määräyksen 26 § perusteluissa on todettu, että 
enimmäistyhjennysväli 16 viikkoa on ehdotettu siksi, 
että myös toimijat, joilta tulee vähän 
muovipakkausjätettä, voisivat liittyä keräyksen 
piiriin. Muovia kerätään hyvin erilaisissa kohteissa ja 

erilaisilla välineillä. 16 viikon tyhjennysväli voi olla 
tarpeen kohteille, joissa on iso astia 
muovipakkausjätteelle tai jätettä syntyy vähän, 
mutta se halutaan erilliskerätä, esimerkiksi 
päiväkodeille. Tyhjennysväleissä täytyy olla joustoa, 
jotta erilaisia kohteita pystytään palvelemaan 
tarpeen mukaan. Perusteluissa on mainittu myös 
jäteasetuksen 10 §:n velvoitteista jäteastiaa 
tyhjennettäessä. Jätehuoltomääräysten mukaan 
jätteen on mahduttava jäteastiaan, joten 
tyhjennysväli säädetään aina jätteen määrää ja 
jäteastian kokoa vastaavaksi. 
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Lietteen omatoiminen käsittely 37 §: 
Ehdotetaan, että jätevesijärjestelmässä syntyvän lietteen voi kompostoida, 
jos kiinteistöllä on käytössä vain kuivakäymälä. Nykyisessä määräyksessä 
lietteen kompostointi kiinteistöllä, jossa on paineellinen vesi, on mahdollista 
vain poikkeamapäätöksellä jätehuoltomääräyksistä. Jätevesijärjestelmässä 
syntyvää lietettä syntyy vähän ja hygieeninen riski on pieni. 
 
Yleisötilaisuuksien jätehuolto 38 §: 
Ehdotetaan muovijätteen lisäämistä erilliskerättäväksi jätejakeeksi ja 
lisättävän lauseen: Muovijäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin 
tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovijäte sisältää myös muun 
kierrätyskelpoisen muovin keräyksen pakkausjätteen lisäksi, jos 
lajitteluohjeet muuttuvat. Kerättävissä vähimmäismäärissä tulee noudattaa 
niitä kilomääriä, joita mainitaan 17 §:ssä. 
 
Ehdotetaan, että jätehuoltosuunnitelma tulee esittää yli 3000 500 henkilön 
yleisötilaisuudesta viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Vertailuna 
pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, jossa rajana on 
yli 500 henkilöä ja suunnitelma on toimitettava vähintään 30 vuorokautta 
ennen. Lisäksi ehdotetaan pykälään lisättäväksi: Yleisötilaisuuden, josta on 
laadittu jätehuoltosuunnitelma, järjestäjän on toimitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti toteutuneista jätemääristä 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä. 
 
Voimaantulo 47 S: 
Jätehuoltomääräysten mukainen muovijätteen erilliskeräysvelvoite on 
suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2021.  Hyvinkäällä on muovinkeräys 
aloitettava mahdollisimman pian erilliskeräysvelvoitteen voimaantulosta.  
 
Lisäksi ympäristötarkastaja on erillisellä sähköpostiviestillä pyytänyt 
yhteystietojen korjaamista määräysten yhteystietoihin.  

 
Jätelautakunta seuraa tilannetta alueen jätevesien 
käsittelyn suhteen ja harkitsee määräyksen 
muuttamista seuraavalla määräysten 
päivityskerralla. 
 
 
 
 
 
Muovijäte lisätään määräykseen 38 §. 
 
 
 
 
 
 
Jätelautakunta on kysynyt tämän ehdotuksen osalta 
alueen ympäristönsuojeluviranomaisten kantaa 
muutokseen. Vastausten perusteella 
jätehuoltoviranomainen ei tällä kertaa muuta 
määräystä. Tätä määräystä muutetaan seuraavan 
kerran määräyksiä päivitettäessä, mikäli se koetaan 
tarpeelliseksi. 
 
 
 
 
 

Hyvinkään kaupunki 
kaupunginhallitus 

Hyvinkään kaupunginhallitus päätti antaa ympäristölautakunnan hyväksymän 
lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle siten lisättynä, että 
yksittäistapauksissa otetaan huomioon määräysten 46 pykälän mahdollisuus 
määräysten soveltamisesta poikkeamiseen. 
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Hämeenlinnan kaupunki, 
ympäristönsuojeluviran-
omainen 

Määritelmät 2 § 
Jätehuoltomääräyksissä on viitattu useaan otteeseen elinkeinotoiminnassa ja 
muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattomassa 
toiminnassa syntyvään jätteeseen. Määräyksessä 2 § on esitetty kunnan 
jätehuollon piiriin ensisijaisesti (jätelaki 32 §) ja toissijaisesti (jätelaki 33 §) 
kuuluva jäte. Vastaavalla tarkkuudella olisi hyvä määrittää 
elinkeinotoiminnan ja muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuulumattomassa toiminnassa syntyvä jäte, koska osa määräyksistä 
koskee myös näiden toimijoiden jätteitä. Kunnan vastuun ulkopuolelle 
siirtyneiden toimijoiden jätehuoltoa voisi avata tarkemmin. Muutosta on 
kuvattu ainoastaan jätehuoltomääräysten yleisessä osassa. 
 
Määritelmissä pitäisi tulla ilmi, että muovijätteen määritelmään kuuluu 
pakkausmuovin lisäksi myös muu muovijäte, jos lajitteluohjeet niin sallivat. 
 
Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 16 § 
Muovijätteen keräyksen laajenemista vähintään 5 huoneiston 
asuinkiinteistöihin ympäristönsuojeluviranomainen pitää hyvänä asiana. 
 
Kompostointi 19 § 
Määräyksen kolmannessa kappaleessa käsite elintarvikejäte on muutettu 
käsitteeksi biojäte. Kappaleessa olisi selvyyden vuoksi mainittava, 
että kyse on biojätteestä, joka sisältää keittiöjätettä tai elintarvikejätettä. 
Puutarhajäte ei tarvitse lämpökompostoria. Käsitteen muuttaminen voi 
johtaa harhaan, joten muutosta ei tulisi tehdä. 
 
Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 22 § 
Jätehuoltomääräysten 22 §:ssä esitettyä tiili- ja betonimurskeen 
hyödyntäminen maarakentamisessa rajaaminen pohjavesialueen 
ulkopuolelle on perusteltua ja se vastaa myös MARA-asetuksen (VNA 
843/2017) rajausta. 
 
Tyhjennysvälit 26 § 
Tyhjennysvälien pidennyksillä annetaan kiinteistöille enemmän 
harkinnanvaraa jäteastioiden tyhjennyksiin, mikä on kannattavaa. 
 

Kuntavastuun ulkopuolelle jääviä toimijoita on 
hankala kuvata kattavasti, mutta tiiviisti. Hieman 
helpompaa on sen sijaan kuvata kuntavastuulle 
kuuluvat toimijat. On myös tärkeämpää määrittää 
se, mikä kuuluu kuntavastuulle, koska pääasiallisesti 
heidän tulee noudattaa näitä määräyksiä. Vastuun 
ulkopuolelle jäävät noudattavat määräyksiä edelleen 
vain soveltuvin osin. 
 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
 
 
Jäteasetuksen (VNA 179/2012) jäteluettelon mukaan 
yhdyskuntajätteisiin kuuluvat muun muassa 
biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet sekä 
biohajoavat puutarha- ja puistojätteet.  
Huomioidaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erillistä siirtymäsäännökset -määräystä ei tarvita, 
koska siirtymäsäännökset voidaan esittää 
voimaantulo -määräyksessä. 
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Voimaantulo 47 § 
Määräysten 47 §:n otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset, koska siirtymäsäännöksiä koskeva 48 § on poistettu 
määräyksistä. 
 
Jätehuoltomääräysten perustelujen 16 ja 17 §:ssä on esitetty, että 
siirtymäaika muovijätteen erilliskeräysvelvoitteen järjestelyihin on neljä (4) 
kuukautta. Määräysten 47 §:ssä tällaista siirtymäaikaa ei kuitenkaan ole 
esitetty. 
 
Kuormaaminen 31 § 
Poikkeuksellisia kuormaustilanteita olisi hyvä avata enemmän ainakin 
jätehuoltomääräysten perusteluihin. Juhlapyhien vuoksi poikkeukselliset 
kuormausajat ovat selkeitä ja perusteltuja, mutta muita tilanteita olisi hyvä 
kuvata. 
 
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että esitetyt muutokset 
kokonaisuutena ovat tarpeellisia ja perusteltuja. 

 
Korjataan. 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 

Hämeenlinnan kaupunki, 
kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus yhtyy viranomaispalvelujen antamaan lausuntoon ja 
ehdottaa lisäksi, että Jätelautakunta Kolmenkierto tutkisi mahdollisuuksia 
perustaa korttelikohtaisia jätemuovinkeräyspisteitä palvelemaan alle viiden 
asunnon taloja, sillä kotitalouksissa syntyvän muovijätteen määrä on suuri. 

Muovin korttelikohtainen lähikeräysehdotus viedään 
Kiertokapulalle tiedoksi. Keräyspaikan tulisi olla 
keräykseen soveltuva (kaavoitus yms.), lisäksi pitäisi 
sopia paikan ylläpitovastuista siivouksen ja 
talvikunnossapidon suhteen. Keräyspaikan 
kustannukset mahdollisesti nostaisivat asukkaiden 
jätemaksuja verrattuna siihen, että keräys tapahtuu 
omalla kiinteistöllä. Kimppa-astioihin toki 
kannustetaan, jolloin taloyhtiöt sekä pientalot voivat 
sopia keskenään yhteisestä keräyspaikasta.   

Janakkalan kunta, 
tekninen lautakunta 

Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
perusteella 5 §: 
Toinen lause muutetaan muotoon: Toissijaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta tai 
Kiertokapula Oy... 
 
Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 6 §: 

 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
Huomioidaan.  
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Ensimmäinen lause muutetaan muotoon: Liittyminen kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä 
kuljetusyhtiön, kunnan tai Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun.  
 
Yhteisen jäteastian perustaminen 8 §: 
Muutetaan neljännen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: Yhteisastian 
perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen 
kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnalle tai Kiertokapula Oy:lle 
tai kuljetusyrityksen jätehuollon asiakaspalveluun. 
 
Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 28 §: 
Muutetaan kahdeksannen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: 
Jätteenkuljetusurakoitsija ja kiinteistön haltija sekä kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa kuljetusten järjestäjä (kuten Kiertokapula Oy tai kunta)... 
 
Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin 34 §: 
Lisätään viimeiseksi lause: Hyöty- ja biojäteastioiden tyhjentäminen 
sekajätteen joukkoon tyhjennyksen yhteydessä on ehdottomasti kielletty.  
 
Lisäksi jätehuoltomääräysten yleiseen osaan tehdään muutos kunnan 
sähköpostiosoitteeseen. 

 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
 
Huomioidaan.  
 
 
 
 
Asia on jätelaissa kielletty, joten ei liene tarpeen 
toistaa määräyksissä. Alan toimijoilla on 
selvilläolovelvollisuus, joten toimijat eivät voine 
väittää, etteivät tietäisi erilliskerättyjen jätteiden 
sekoittamiskiellosta. 

Janakkalan kunta, 
kunnanhallitus 

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon ja korostaa lisäksi, 
että jätehuoltomääräykset tulee olla laadittu asiakaslähtöisesti ja helposti 
ymmärrettävästi sekä selkeämmin esitetty jokaisen kunnan osalta.  

Jätehuoltomääräykset palvelevat kuntalaisten lisäksi 
myös muita tahoja kuten viranomaisia. Määräyksiä 
pyritään päivitysten yhteydessä selkeyttämään  
tarpeen mukaan. Määräyksistä on tarkoitus tehdä 
tiivistelmä kuntalaisten käyttöön.  
 
 Jätelautakunta Kolmenkierto ja Kiertokapula Oy 
tavoittelevat toiminnassaan osakaskuntien 
asukkaiden tasapuolista asemaa jätehuollon 
suhteen. Jätehuoltomääräykset pyritään luomaan 
sellaisiksi, että ne koskevat asukkaita kunnasta 
riippumatta  
samalla tavalla, jottei erillisiä kuntakohtaisia 
määräyksiä tarvita.  
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Järvenpään kaupunki, 
Kaupunkikehityslauta-
kunta 

Kokonaisuutena ehdotus jätehuoltomääräyksistä toteuttaa hyvin Jätelakia, 
joka velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa.  
 
Erityisesti hyvää on määräysten 3. luvun 16 § Asumisessa syntyvien 
hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet -kohdassa mainittu 
muovijätteen erilliskeräysveIvoite taaja-asutusalueella sijaitseville vähintään 
viiden (5) huoneiston asuinkiinteistöille. 
 
Tyhjennysvälit 26 §: 
Muovijätteen käsittelyyn kiinteistöllä tulisi kiinnittää huomiota kehittämällä 
jäteastioita siten, että kierrätettävää muovijätettä voidaan painaa kasaan tai 
esikäsitellä, että astia riittää tyhjennysvälin ajaksi. Muovijätteelle Luvussa 5 
Jäteastiat 26 §:ssä Ehdotettu 16 viikon maksimityhjennysaika voi osoittautua 
liian pitkäksi ja tulisi käyttää harkintaa tyhjennysvälin pienentämiseksi 
esimerkiksi sekajätetyhjennyksen mukaiseksi 4 viikkoon ja 
erityishakemuksesta maksimissaan 16 viikoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekajätteelle ehdotettu pidempi maksimityhjennysaika 4 viikkoa on 
sekajätteen vähentyessä riittävä. Pidennys koskee myös kesäaikaa, jolloin 
tulisi korostaa sitä, että roska-astian haltijan tulee huolehtia riittävästä 
hygieniasta ja esimerkiksi velvoittaa astioiden dokumentoituun pesuun 
kerran vuodessa esimerkiksi liittyä pesurinkiin riittävän hygieniatason 
saavuttamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Määräyksen 26 § perusteluissa on todettu, että 
enimmäistyhjennysväli 16 viikkoa on ehdotettu siksi, 
että myös toimijat, joilta tulee vähän 
muovipakkausjätettä, voisivat liittyä keräyksen 
piiriin. Muovia kerätään hyvin erilaisissa kohteissa ja 

erilaisilla välineillä. 16 viikon tyhjennysväli voi olla 
tarpeen kohteille, joissa on iso astia 
muovipakkausjätteelle tai jätettä syntyy vähän, 
mutta se halutaan erilliskerätä, esimerkiksi 
päiväkodeille. Tyhjennysväleissä täytyy olla joustoa, 
jotta erilaisia kohteita pystytään palvelemaan 
tarpeen mukaan. Perusteluissa on mainittu myös 
jäteasetuksen 10 §:n velvoitteista jäteastiaa 
tyhjennettäessä. Jätehuoltomääräysten mukaan 
jätteen on mahduttava jäteastiaan, joten 
tyhjennysväli säädetään aina jätteen määrää ja 
jäteastian kokoa vastaavaksi. 
 
Sekajäteastian puhtaanapidosta määrätään 
määräysten 27 §:ssä, jossa todetaan, että 
sekajäteastia on pestävä kerran vuodessa. 
Kiertokapula Oy:n kanssa on keskusteltu, että 
sekajäteastian pesu kerran vuodessa kuuluisi 
jatkossa astian tyhjennyshintaan. Tähän mennessä 
pesu ei ole kuulunut hintaan, koska osa kuntalaisista 
haluaa pestä astian itse. Jätelautakunta katsoo, että 
astian pesu kerran vuodessa jätehuoltomääräysten 
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Siirtymäsäännökset 47 §:  
Siirtymäaika muovijätteen erilliskeräyksen alkamiseen ja vaiheittain 
eteneminen on tarpeen jätteenkuljetusten kilpailutusten suunnittelun ja 
toimeenpanon vaatiman ajan takia. On huomioitava kaupunkitilat ja 
kiinteistöt, joissa ei ole varauduttu muovinkeräykseen sekä neuvonnan 
organisointi nopeasti määräysten voimaantullessa. 
 
Sekajätteen määrän vähentyessä kiinteistöille tulee antaa neuvontaa liittyen  
jätteen varastoinnille varattuun tilaan ja jätetilan muutoksiin. Osa 
muutoksista on myös toimenpide/rakennusluvan alaisia toimia. 

mukaisesti Kiertokapulan toimesta kaikille asukkaille 
on asianmukaista sisällyttää palvelun hintaan.  
 
Riittävä siirtymäaika ja neuvonnan tarve 
huomioidaan. 
 
 
 
 
 
 

Keravan kaupunki, 
Tekninen lautakunta 

Tyhjennysvälit 26 §:  
Muovipakkausten hygieniaan ja tilankäyttöön liittyvät asiat lisäävät tarvetta 
jäteastioiden tyhjentämiselle riittävän usein. Jos tyhjennysväli on liian pitkä, 
voi muovijätettä päätyä sekajätteen joukkoon, joka ei ole 
kierrätystavoitteiden mukaista. 
 
Muovijäte voisi olla verrannollinen kuivajätteeseen (enintään 8 viikon 
tyhjennysväli). Poikkeushakemuksesta voidaan myöntää pidempi 
tyhjennysväli. Pisimmästä tyhjennysvälistä ei saa muodostua 
palveluntarjoajan lyhintä tyhjennysväliä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keravalla mm. kaupungin oma vuokrataloyhtiö on jo toteuttanut asuintalojen 
muovijätteen keräyksen ja kokemukset ovat rohkaisevia. 
 

Määräyksen 26 § perusteluissa on todettu, että 

enimmäistyhjennysväli 16 viikkoa on ehdotettu siksi, 

että myös toimijat, joilta tulee vähän 

muovipakkausjätettä, voisivat liittyä keräyksen 

piiriin. Muovia kerätään hyvin erilaisissa kohteissa ja 

erilaisilla välineillä. 16 viikon tyhjennysväli voi olla 

tarpeen kohteille, joissa on iso astia 

muovipakkausjätteelle tai jätettä syntyy vähän, 

mutta se halutaan erilliskerätä, esimerkiksi 

päiväkodeille. Tyhjennysväleissä täytyy olla joustoa, 

jotta erilaisia kohteita pystytään palvelemaan 

tarpeen mukaan. Perusteluissa on mainittu myös 

jäteasetuksen 10 §:n velvoitteista jäteastiaa 

tyhjennettäessä. Jätehuoltomääräysten mukaan 

jätteen on mahduttava jäteastiaan, joten 

tyhjennysväli säädetään aina jätteen määrää ja 

jäteastian kokoa vastaavaksi. 

 
Poikkeamishakemuksen tekeminen on aina 
mahdollista, mutta se lisää byrokratiaa asiassa, jonka 
voisi hoitaa suoraan kuljetuksia hallinnoivan tahon, 
Kiertokapulan tai kunnan, kanssa. 
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Johtaako metallitölkkejä koskeva ohjausvaikutus ”pantittomia” sanan 
lisäyksellä sekajätteen metallimäärän lisääntymiseen? 
 
 
 
Yleisötilaisuuksien jätehuolto 38 § 
Tulisi harkita määräysten täsmentämistä siten, että jätehuoltosuunnitelma yli 
3000 henkilön yleisötilaisuuksista tulisi esittää viimeistään 30 vuorokautta 
ennen tapahtumaa. Suunnitteluvelvoite voisi osaltaan ohjata tapahtuman 
järjestäjiä esim. bajamajojen yhteiskäyttöön ja kestävän kehityksen 
hankintoihin. 
 
 
Kerava toivoo jätelautakunta Kolmenkierrolta ja Kiertokapulalta 
edelläkävijyyttä ja uusia toimia jätealaa koskevien kansallisten 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Määritelmät 2 §:ssä oleva metallijätteen kuvaus on 
pantittomien pakkausten osalta Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lajitteluohjeen 
mukainen.   
 
Jätelautakunta on kysynyt tämän ehdotuksen osalta 
alueen ympäristönsuojeluviranomaisten kantaa 
muutokseen. Vastausten perusteella 
jätehuoltoviranomainen ei tällä kertaa muuta 
määräystä. Tätä määräystä muutetaan seuraavan 
kerran määräyksiä päivitettäessä, mikäli se koetaan 
tarpeelliseksi. 
 
Huomioidaan jätelautakunnassa. 

Lopen kunta, ympäristö- ja 
rakennuslautakunta 

Määritelmät 2 § ja Asumisessa syntyvien hyötyjätejakeiden lajittelu- ja 
erilliskeräysvelvoitteet 
Määräykset ovat muovin osalta ovat ristiriitaiset ja hankalasti 
hahmotettavissa (2 § määritelmä ja 16 § lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet). 
Perustelu muovijätteen kuulumisesta kunnan järjestämään jätehuoltoon jää 
epäselväksi ja asiaa olisi hyvä tarkentaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jätelain 32 §:n mukaan asumisessa syntyvä jäte 
kuuluu kunnan vastuulle ja 36 §:n mukaan kunnan 
on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. 
Muovi lajitellaan erilleen kunnan vastuulle 
kuuluvasta sekajätteestä. Se voidaan jätelain 41 §:n 
mukaan kuljettaa kiinteistön haltijan järjestämänä 
kunnes kunta ottaa kuljetuksen huolehtiakseen. 
Näiden jätehuoltomääräysten tultua voimaan muovi 
kuuluu erilliskeräysvelvoitteen piiriin kunnan 
jätehuoltovastuulle kuuluvilla kiinteistöillä. Tämän 
jälkeen kunta ottaa huolehtiakseen muovijätteestä 
ja 41 §:n mukainen kiinteistönhaltijan oikeus hoitaa 
kuljetus poistuu.   
 
Muovijätettä ei erilliskerätty jätelain 646/2011 
tullessa voimaan. Näin ollen se luetaan kunnan 
vastuulle kuuluviin jätteisiin, kun se on asumisessa 
tai kunnan toiminnoissa syntyvää jätettä. Jätelaki on 
yksiselitteinen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen 
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Yleisötilaisuuksien jätehuolto 38 § 
Muovijätteen erilliskeräysvelvoite tulisi lisätä myös yleisötilaisuuksien 
jätehuoltoon.  
 
Kompostointi 19 § 
Biojätteen kompostoinnin salliminen lämpöeristämättömällä kompostorilla 
ympärivuotisesti taaja-asutusalueen ulkopuolella on järkevää ja 
asiakasmyönteistä. Biojätteen ja kompostoinnin määritelmien tarkennukset 
selkiyttävät määräyksiä.  
 
Tyhjennysväleihin tehdyt muutokset ovat järkeviä ja selkeyttävät määräyksiä 
(kesä- ja talviajan eri tyhjennysväleistä luopuminen). Ne vähentävät vajaiden 
astioiden tyhjentämistä ja vaikuttavat myönteisesti myös kuljetusten 
päästöihin. 
 
Määräysten liite 1 on virheellinen Lopen kuljetusjärjestelmätietojen osalta. 
Määräysten yleisen osan yhteystiedot tulee korjata Ympäristönsuojelun 
yhteystietojen osalta.  
 
 Määräysten perusteluissa on jäänyt vanhentunutta tietoa korjaamatta 13 ja 
15 §:n osalta.  

suhteen. Muovista ei tarvitse tehdä erikseen 
kuljetusjärjestelmäpäätöstä, koska se ei kuulu 
jätelain 646/2011 siirtymäsäännöksen piiriin sen 
erilliskeräyksen alettua vasta vuoden 2011 jälkeen. 
Muovijäte on uusi jätejae, eikä sitä verrata muihin 
pakkausjätteisiin, joihin on muodostunut ns. 
vallitseva käytäntö kiinteistönhaltijan järjestämänä 
kuljetuksena, vaan kuljettajat kuljettavat tällä 
hetkellä muovia nimenomaan jätelain 41 §:n nojalla.   
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korjataan.  
 
 
 
Huomioidaan. 

Lopen kunta, 
kunnanhallitus 

Kunnanhallitus yhtyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoon.   
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Mäntsälän kunta, 
kunnanhallitus 

Mäntsälän kunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräysten 
päivittämisestä. 

 

Nurmijärven kunta, 
kunnanhallitus 

Nurmijärven kunnan kannalta tärkeitä ovat yhteisten jätehuoltomääräysten 
voimaan saaminen myös Nurmijärven kunnan alueelle ja riittävä siirtymäaika 
muuttuviin erilliskeräysmääräyksiin. 
 
Yleinen osa, 3 Kunnan järjestämä jätehuolto 
Asumisen lietteistä kertovaan kappaleeseen maininta, että Nurmijärven 
kunnan alueella on lainvoimainen päätös kiinteistön haltijan järjestämästä 
asumisen lietteiden kuljetuksesta. (TEKLA 11.9.2014 § 104) 
 
Nurmijärvellä kerätty biojäte käsitellään tällä hetkellä Nurmijärvellä 
Kekkilä Oy:n kompostointilaitoksella. Käsittelypaikka tulisi lisätä viimeiseen 
kappaleeseen. Kompostointilaitos on jäänyt huomioimatta myös biojätteen 
pakkausohjeessa määräyksessä 25 §.  
 
Jätehuoltomääräykset 
Määritelmät 2 §: 
Määritelmiin tulisi lisätä lähikeräysjärjestelmät, jotka mainitaan 
jätehuoltomääräysten 10 §:ssä ja 16 §:ssä. 
 
Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 4 §: 
Nurmijärven kunnan alueella ei ole alueita, jotka olisi syytä rajata 
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Joitain lomakiinteistöjä 
lukuun ottamatta kaikille asuinkiinteistöille on ajotie. 
 
Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 6 §: 
Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymisen tavoista puuttuu 
yhteydenotto kuntaan. Tapauskohtaiset yhteydenotto-ohjeet voisivat olla 
vain määräysten liitteessä 1. 
 
3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä: 
Koska muutokset ovat Nurmijärven alueella suuremmat kuin muissa 
jätelautakunta Kolmenkierron kunnissa, tulee Kiertokapula Oy:n pystyä 
osoittamaan nurmijärveläisten opastamiseen suhteessa enemmän resursseja 
siirtymävaiheen yli. 

 
 
 
 
 
Korjataan. 
 
 
 
Korjataan molemmat puutteet. 
 
 
 
 
 
 
Lisätään määritelmiin. 
 
 
Viranomaisen oikeus aluerajauspäätöksien 
tekemiseen perustuu jätelakiin.  
 
 
 
Korjataan ja lisätään ohjeet liitteeseen 1. 
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Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen 15 §: 
Energiajätteen keräämisen lopettaminen vaatii uudelleenjärjestelyjä 
seka- ja kuivajätteen keräämiseen, sekä käyttäjien perehdyttämistä 
lajitteluun. Lopettaminen vaatii riittävän siirtymäajan, minimissään puoli 
vuotta. 
 
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 16 § ja 17 §: 
Nurmijärven kunta pitää hyvänä, että pakkausmuovin lisäksi muun 
muovijätteen erilliskeräysmahdollisuus on huomioitu ennakolta. Muutokset 
vaativat jätetilojen uudelleenjärjestelyjä, sekä käyttäjien perehdyttämistä 
lajitteluun. 
 
Kompostointi 19 §: 
Nurmijärven kunta pitää kompostorin vaatimuksiin tehtyjä lievennyksiä 
järkevinä. 
 
Jäteastioiden täyttäminen 25 §: 
Biojätettä ei pakata muovipussiin Nurmijärven kunnan alueella, koska se 
toimitetaan kompostointilaitokselle. Biojätteen pakkausohje olisi liitteessä 1 
ja Kiertokapulan lajitteluohjeissa.  
 
Tyhjennysvälit 26 §: 
Nurmijärven kunta pitää hyvänä entistä yksinkertaisempaa jäteastioiden 
tyhjennysväliä. Harvemman tyhjennysvälin mahdollisuus hillitsee 
jätehuoltokustannusten kasvua lajitteluvaatimusten tiukentuessa. 
 
Yleisötilaisuuksien jätehuolto 38 §: 
Yleisötilaisuuksien jätehuollon kohdalla tulisi velvoittaa myös muovijätteen 
erilliskeräykseen, jos sitä kertyy tilaisuudessa yli 10 kg. Määräys vastaisi tältä 
osin 17 §:ää. 
 
Voimaantulo 47 §: 
Voimaantulosäännöksiin on lisättävä Nurmijärven kunnassa riittävä 
siirtymäaika energiajätteen erilliskeräyksen kieltoon (15 §), minimissään puoli 
vuotta. 

 
Huomioidaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biojätteen pakkausohje siirretään liitteeseen 1. Ohje 
voidaan mainita jätehuoltomääräyksistä tehtävässä 
tiivistelmässä.  
 
 
 
 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
Siirtymäaika huomioidaan.  
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Riihimäen kaupunki, 
Kaupunkikehityslauta- 
kunta 

Muovijätteen erilliskeräys kiinteistöiltä tulisi aloittaa mahdollisimman 
pikaisesti, viimeistään vuoden 2021 alussa. Keräyksen aloittamiselle tulee 
asettaa selkeä takaraja. 
 
Määritelmät 2 § 
Muovinjätteen keräyksen lähtökohtana tulee olla, että kiinteistökohtainen 
keräys kattaa myös muovipakkausten keräyksen. Määräykset ovat tältä osin 
ristiriitaiset ja vaikeaselkoiset. Muovijätteen määritelmän (2 §) ja 16 §:n 
muovijätteen kuvaukset ovat ristiriidassa. Keräysvelvoitetta on syytä 
täsmentää ja ristiriitaisuudet poistaa. 
 
Määräykset 16 § ja 17 § 
Muovijätteen lajittelulle ja erilliskeräykselle on asetettu riittävän tiukat rajat 
asuinkiinteistöjen osalta. Muiden kiinteistöiden osalta erilliskeräysvelvoitetta  
pitää tiukentaa. Muovijäte on kevyttä ja tilaa vievää, muovin erilliskeräyksen  
painoraja tulee siksi olla alempi kuin esim. kartongilla (20 kg kuukaudessa, eli 
noin 5 kg viikossa). Oikeampi raja muovijätteen erilliskeräykselle olisi 10 kg 
kuukaudessa, ei ehdotettu 10 kg viikossa. 
 
Yleisötilaisuuksien jätehuolto 38 § 
Muovijätteen lajittelu ja erilliskeräysvelvoite on lisättävä myös 
yleisötilaisuuksien jätehuoltoon muiden jätelajien tapaan. 
 
Tyhjennysvälit 26 § 
Muutokset tyhjennysväleihin ovat järkeviä. Muutoksella vähennetään 
vajaiden astioiden tyhjentämistä ja kuljetusten päästöjä. Tyhjennysväli on 
kuitenkin aina mitoitettava niin, ettei haju- tai muita haittoja aiheudu. 
 
Lisäksi jätehuoltomääräysten yleiseen osaan tehdään muutos kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen yhteystietoihin. 
 
Määräysten voimaantultua jätehuoltoviranomaisen on huolehdittava 
tehokkaasta, myös kiinteistöille ulottuvasta tiedottamisesta. 

Takarajan asettamista ehdotetaan. 
 
 
 
 
Huomioidaan ja selkeytetään.  
 
 
 
 
 
 
 Jätelakityöryhmän ehdotuksessa kuitu- ja 
muovipakkausjätteelle on raja vähintään 5 kg/vko. 
Velvoite on sama kuin meillä nykyisin 
kuitupakkausjätteelle. Sama rajaa ehdotetaan nyt 
myös muovipakkausjätteelle.  
 
 
Huomioidaan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
Huomioidaan. 
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Riihimäen kaupunki, 
Ympäristö- ja rakennus- 
lautakunta 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa saman sisältöisen lausunnon kuin 
Kaupunkikehityslautakunta.  

 

Riihimäen kaupunki, 
Vesihuoltoliikelaitoksen 
johtokunta 
 

Määräys 36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi: 
Jätehuoltomääräyksissä terminologiaa on tarpeen täsmentää ja yhtenäistää 
samaa tarkoittavien asioiden osalta. Sako- ja umpikaivolietteillä tarkoitetaan 
perinteisten sakokaivojen lietteitä tai pelkästään käymäläjätevettä sisältävää 
väkevää jätevettä. Umpikaivolietteellä tarkoitetaan "umpikaivojätevettä” 
eli sellaista jätevettä, joka sisältää myös kiinteistön pesuvedet ja 
muistuttaa laadultaan normaalia jätevettä. 

Yhtenäistetään tekstiä terminologian osalta. 
Viranomaisen on määräyksissään otettava huomioon 
myös kiinteistöt, joilta syntyy harmaata jätevettä. 
Asumisessa viemäriverkostojen ulkopuolella 
syntyvän Saostus- tai umpisäiliölietteen koostumus 
voi olla joko harmaita vesiä tai käymälävesiä. 
Pienpuhdistamojen liete on käymäläperäistä jätettä.  

Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen KY 

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) on asuntojen yöaikaiselle 
sisämelulle asetettu päiväaikaista sallittua melua alhaisempi toimenpideraja 
ajalle klo 22-07. Jätteiden kuormaaminen yöaikaan voi 
aiheuttaa unihäiriöitä melusta johtuen ja siksi jätehuoltomääräyksissä 
kuormaamista ei tulisi sallia arkisin klo 22.00-07.00 välisenä aikana. 
Lisäksi jätehuoltomääräysten kuormausaikoja ei pitäisi muuttaa lauantaiden 
ja pyhäpäivien osalta, vaan kuormausajan alkamisajankohdaksi 
suositellaan aikaisintaan klo 8.00. 

Kuormaaminen klo 6.00–22.00 on sallittu voimassa 
olevissa määräyksissä jo vuodesta 2015 saakka. 
Määräysmuutoksella sallittaisiin poikkeuksellinen 
kuormaus pyhäpäivisin klo 7.00–21.00 aiemman 
lauantain klo 8.00–18.00 ja pyhäpäivän klo 9.00–
18.00 sijaan. Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, 
jonka täytyy toimia kaikissa olosuhteissa ja kaikkina 
aikoina. Esimerkiksi pitkien pyhien aikana rajoitettu 
toiminta-aika hankaloittaa reittien ajamista 
suunnitellun mukaan, mikä viivästyttää seuraavien 
arkipäivien tyhjennyksiä. Poikkeuksellisen 
kuormauksen aikavälin pidentäminen on tarpeen 
jätehuollon sujuvan hoitamisen takia. 

Tuusulan kunta, 
kunnanhallitus 

Tuusulan kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa asiassa.  

Tuusulan kunta, Keski-
Uudenmaan 
ympäristölautakunta 

Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 16 § 
Muovijätteen keräys yli viiden huoneiston kiinteistöllä on erittäin hyvä asia. 
Jätelautakunnan ja Kiertokapulan on syytä panostaa asiasta tiedottamiseen, 
jotta määräysten voimaantullessa muovijätteeseen kerättäisiin ainoastaan 
muovipakkauksia, eikä muuta muovijätettä. Määräyksissä käytettävä 
"muovijäte" -termi voi aiheuttaa sekaannusta kuntalaisissa, vaikka asia on 
jätehuoltomääräyksien 2 §:ssä määritelty. 
 
Kompostointi 19 § 
19 §:ssä on esitetty, että taaja-asutusalueen ulkopuolella biojätteen 
kompostointia saisi jatkossa tehdä lämpöeristämättömässä kompostorissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jätelautakunta on määräyksen muuttamista 
ehdottaessaan ottanut huomioon, että kovilla 
pakkasilla myös lämpöeristetty kompostori jäätyy. 
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Määräystä ei ole tarpeen muuttaa nykyisestä. Asiassa ei ole esitetty 
perusteluita siihen, miksi taaja-asutusalueen ulkopuolella olevissa 
kompostoreissa ei tarvittaisi lämpöeristystä. 
 
 
 
Tyhjennysvälit 26 § 
26 §:ssä on esitetty pitempiä tyhjennysvälejä seka- ja biojätteelle. 
Pidennyksille on esitetty asialliset perusteet. Pidennetyt tyhjennysvälit voivat 
lisätä haittailmoituksia ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille 
hajuhaittojen ja haittaeläinten vuoksi, ja jäteastioiden ylitäyttyminen voi 
aiheuttaa roskaantumista. Jätehuoltoviranomaisen tulee seurata, aiheutuuko 
pidemmistä tyhjennysväleistä viihtyvyys- ja terveyshaittaa.  
 
Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 36 § 
Esitetty tyhjennysväli harmaiden jätevesien osalta on liian pitkä. Harmaiden 
jätevesien lietteet tulisi tyhjentää vähintään joka toinen vuosi. Määräyksen 
tulisi perustua jätehuollon järjestämisen tarpeeseen, eikä sitä pitäisi 
perustella ympäristönsuojelun tason säilyttämisellä. Jätevesijärjestelmiin 
kertyvä liete tulee tyhjentää riittävän usein järjestelmän toimivuuden vuoksi. 
 
Liite 1  
Taulukossa on esitetty, että Nurmijärvellä on kiinteistön haltijan järjestämä 
seka- ja kuivajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä. Taulukkoon tulee muuttaa 
em. jätteiden kohdalle asia seuraavaan muotoon: "kiinteistön haltijan 
järjestämä 31.9.2020 asti. 1.10.2020 alkaen kunnan järjestämä". Nurmijärven 
kunnan teknisen lautakunnan (silloinen jätehuoltoviranomainen) päätös 
28.9.2017 § 76) 

Mikäli kompostori on muuten rakenteeltaan 
asianmukainen, ja tilavuutta on tarpeeksi talven 
jätemäärälle, eristämättömän kompostorin käytölle 
haja-asutusalueella ei nähdä estettä.  
 
 
Jätehuoltoviranomainen seuraa pidennyksistä 
mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Toistuvasti 
ylitäyttyvien jäteastioiden kohdalla siirrytään 
lyhyempään tyhjennysväliin. Ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisia pyydetään myös 
ilmoittamaan, mikäli ongelmia tulee tietoon. 
 
 
Määräys noudattaa vesiensuojeluyhdistysten 
ohjeistusta. Huomioidaan perustelut. 
 
 
 
 
 
Nurmijärven kunnanhallitus ei ole vielä päättänyt, 
kuka kilpailuttaa sekajätteen kuljetuksen. 
Kilpailutuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen 
vaativat aikaa, joten teknisen lautakunnan 
päätöksen mukainen aikataulu kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen siirtymiseksi ole enää 
realistinen. Näin ollen alkamispäivää ei merkitä 
liitteeseen 1. Liitettä päivitetään tarpeen mukaan. 

Valkeakosken kaupunki, 
kaupunginhallitus 

Valkeakosken kaupunki pitää hyvänä mahdollisuutta entistä pidempiin 
astioiden tyhjennysväleihin ja että viiden ja useamman asunnon kiinteistöille 
tulee muovinkeräys. Taaja-alueiden ulkopuolisen kompostoinnin tarkennus 
on niin ikään hyvä muutos. 
 

 
 
 
 
 
Tiedot pyydetään jo tällä hetkellä 
taulukkolaskentaohjelmamuodossa, ja valtaosa 
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Mahdolliset määräykset kuljetusrekisteriin toimitettavien tietojen muodosta 
ja toimitustavasta on kirjattava niin, että asia ei muodostu esteeksi 
pienimpien kuljetusyritysten toimimiselle alalla. 
 
 
 
Lietteen kuljetukseen ja käsittelyyn esitetyt muutokset ovat vaikeasti 
toteutettavissa ja valvottavissa, mikäli jatkossakin sako- ja 
umpikaivolietteiden kuljetuksessa on käytäntönä kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus. Valkeakoskella ei nähdä tarvetta järjestelmän 
muuttamiselle. 

kuljettajista toimittaa ne oikeassa muodossa. 
Tietomäärä ovat niin suuri, että väärässä muodossa 
toimitettuna se aiheuttaa viranomaiselle 
kohtuuttoman työmäärän.  

Pirkanmaan ELY-keskus Alueellista jätehuoltoa ohjavia asiakirjoja tai määräyksiä valmisteltaessa tulee 
huomioida jätehuoltoa koskevat valtakunnalliset linjaukset ja tavoitteet. 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma on jätehuoltoa ohjaava asiakirja ja sisältää 

valtakunnalliset jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet ja 

toimenpiteet vuoteen 2023.  Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan alalla 

toimivien sitoutumista ja yhteistyötä. Suunnitelman tavoite on hillitä 

jätemäärien kasvua, lisätä kierrätystä ja turvallista materiaalikiertoa. 

 
Jätehuoltomääräyksissä tulee minimissään huomioida tavoitteen 7.1 ja 10.1. 
mukaiset jätelajit (biojäte, paperi, kartonki, lasi, metalli ja muovi) ja 
jätelajikohtaiset erilliskeräysvelvoiterajat maantieteelliset ja väestölliset 
reunaehdot huomioiden. Myös tavoitteen 10.8 mukainen kierrätettävien 
jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden kiristämistarve tulisi tarvittaessa ottaa 
huomioon. 
 
Jätelakiin kesällä 5.7.2020 implementoitavassa jätedirektiivissä on 
yksityiskohtaisesti rajattu saostus- ja umpikaivoliete pois yhdyskuntajätteen 
piiristä. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntien määritelmään jätehuollon 
vastuunjaon osalta. 
 
Määräyksissä 5 § kuvatun kunnan toissijaisen vastuun osalta tulisi kuvata 
tulossa olevat toimenpiteet jätehuoltopalvelun puutteen toteamiseksi (mm. 
markkinapaikka). 
 

Jätehuoltomääräyksissä otetaan huomioon  
valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman tavoitteet. 
Biojätteen erilliskeräystä helpotetaan pidentämällä 
tyhjennysvälejä ja tavoitteissa mainitut jätejakeet 
ovat erilliskeräyksen piirissä. Päivityksessä lisätään 
muovi erilliskeräyksen piiriin.  Muutoin 
erilliskeräysvelvoitteita ei ole tarkoitus kiristää, 
koska jätelakiin on mahdollisesti tulossa muutoksia 
asiassa.    
 
 
 
 
 
 
Jätehuoltomääräykset perustuvat voimassa olevaan 

kansalliseen lainsäädäntöön. Tekstiä on kuitenkin 

muutettu sopivammaksi. 

 
 
Tämä huomioidaan ja toimenpiteet kuvataan 
jätehuoltomääräyksissä. 
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Määräyksissä 11 § kuvatun aluekeräyspisteen yhteydessä tulee kuvata 
jätelain 
(646/2011) 35 § 4 momentissa kuvatut rajoitukset kiinteistöittäisestä 
jätteenkuljetuksesta poikkeamiselle, mikäli tällaisia poikkeamisista on 
päätetty tai päätetään. 

Mikäli tällaisia päätöksiä tehdään, kuvataan 
rajoitukset päätöksessä. Muuten kuvaus löytyy 
jätelaista (646/2011). 
 

Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy 

Ehdotamme seuraavia korjauksia määritelmiin, jotta ne olisivat 
valtakunnallisesti linjassa ja tuottajien lajitteluohjeiden mukaisia: 
Metallipakkausjäte => Metalli. Metallilla tarkoitetaan Tuottajan 
lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten 
pantittomia tölkkejä, purkkeja, muita metallipakkauksia ja pienmetallia. 
Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen metalli. 
Muovi => Muovipakkausjäte. Muovipakkausjätteellä tarkoitetaan Tuottajan 
lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia muovisia 
pakkauksia. 
 
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
Haluamme ystävällisesti varmistaa, että olette huomioineet suunnilleen 
samaan aikaan valmisteilla olevan uuden kansallisen jätelain, mitä tulee 
asumisessa syntyvän Metallin ja Lasipakkausjätteen huoneistorajoihin. 

 
 
Huomioidaan määräyksissä.  
 
 
 
 
 
 
 
Mikäli lainsäädännössä asetetaan tiukempia 
keräysvelvoitteita kuin määräyksissä, noudatetaan 
niitä. Valmisteilla olevaa lainsäädäntöä ei voida 
huomioida määräysten valmistelutyössä, koska 
lopputulosta ei voi arvioida etukäteen. 

Ympäristöteollisuus ja –
palvelut, YTP ry 

YTP toteaa, että ehdotetut jätehuoltomääräykset noudattavat jätelakia, eikä 
ehdota niihin muutoksia.  

 

Mielipiteen jättäjä Mielipide Vastine 

Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry 

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin 
soveltumattomien jätteiden kuljettaminen: Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 
myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 10 §:n ensimmäiseen ja toiseen 
kappaleeseen. 
 
Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat 
yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. 
syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia. Nämä 
jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen 
Vastaanottopaikkaan. 
 
 

Kunnan vastuulle kuuluva jäte tulee ohjata kunnan 
tai Kiertokapulan osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 
Ne on tullut jo tähän mennessä toimittaa yllä 
mainittuihin paikkoihin.  
 
Hallituksen esityksessä jätelaiksi 199/2010 todetaan, 
että asumisessa syntyvää jätettä on myös 
asukkaiden itse tekemissä remonteissa sekä piha- ja 
puutarhatöissä syntyvä jäte. Nämä jätteet kuuluvat 
kunnan vastuulle, ja on toimitettava kunnan tai 
Kiertokapulan vastaanottopaikkoihin. 
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12 § Jätteiden vastaanotto ja käsittelypaikat: Vastaanottopaikoiksi on 
lisättävä 10 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit: 
Jätehuoltomääräysten luonnoksessa todetaan seuraavasti (13 §:n kolmas 
kapple): ”Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden 
kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 
17 §:n mukaisesti. Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti 
jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat 
jätteenkuljetukseen. ” 
 
Jätehuoltomääräysten lopussa liitteessä 1 on mainittuna 
jätteenkuljetusjärjestelmät kuntakohtaisesti ja ne on muovin osalta esitetty 
virheellisesti, koska muovin tulisi olla kirjattuna kiinteistön haltijan 
järjestämäksi jätteenkuljetukseksi liitteessä mainitun kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen sijasta. 
 
Pakkausjätteitä ovat jätelain mukaan metalli-, lasi-, kartonki- ja 
muovipakkaukset. Pakkausjätteet on hoidettu Valkeakoskea lukuun 
ottamatta koko Kiertokapula Oy:n alueella kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen mukaisesti. 
 
Jätelaki edellyttää, että jätehuoltoviranomainen tekee 
jätteenkuljetusjärjestelmän mahdollisesta muutoksesta selkeän päätöksen 
siirtymäaikoineen ja sitä ei voida kuitata vain pienellä maininnalla 
Jätehuoltomääräyksissä. 
 
 

Mikäli kyse on käyttökelpoisista tavaroista, kuten 
huonekaluista, voidaan ne toimittaa myös 
kierrätykseen, mutta muuten jäte on toimitettava 
kunnan tai Kiertokapulan vastaanottopaikkoihin. 
 
Kuljetuspalvelu voidaan tilata muualta, mutta jätteet 
on jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvia, ja ne 
tulee kuljettaa kunnan tai Kiertokapulan järjestämiin 
vastaanottopaikkoihin. 
 
 
Jätelain 32 §:n mukaan asumisessa syntyvä jäte 
kuuluu kunnan vastuulle ja 36 §:n mukaan kunnan 
on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. 
Muovi lajitellaan erilleen kunnan vastuulle 
kuuluvasta sekajätteestä. Se voidaan jätelain 41 §:n 
mukaan kuljettaa kiinteistön haltijan järjestämänä 
kunnes kunta ottaa kuljetuksen huolehtiakseen. 
Näiden jätehuoltomääräysten tultua voimaan muovi 
kuuluu erilliskeräysvelvoitteen piiriin kunnan 
jätehuoltovastuulle kuuluvilla kiinteistöillä. Tämän 
jälkeen kunta ottaa huolehtiakseen 
muovipakkausjätteestä ja 41 §:n mukainen 
kiinteistönhaltijan oikeus hoitaa kuljetus poistuu.  
 
Muovipakkausjätettä ei erilliskerätty jätelain 
646/2011 tullessa voimaan. Näin ollen se luetaan 
kunnan vastuulle kuuluviin jätteisiin, kun se on 
asumisessa tai kunnan toiminnoissa syntyvää jätettä. 
Jätelaki on yksiselitteinen kunnan vastuulle kuuluvan 
jätteen suhteen. Muovista ei tarvitse tehdä erikseen 
kuljetusjärjestelmäpäätöstä, koska se ei kuulu 
jätelain 646/2011 siirtymäsäännöksen piiriin sen 
erilliskeräyksen alettua vasta vuoden 2011 jälkeen. 
Muovipakkausjäte on uusi jätejae, eikä sitä verrata 
muihin pakkausjätteisiin, joihin on muodostunut ns. 
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Myös uuteen jätelakiin kirjattiin jätteenkuljetusjärjestelmän muutokselle 3-5 
vuoden siirtymäsäädös, jolla turvataan yritysten toimintamahdollisuudet ja 
niiden sopeuttaminen mahdolliseen jätteenkuljetusjärjestelmän 
Muuttamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet 
Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 10 §:n tavoin myös ympäristöluvan 
omaavat 
muut yksiköt (kolmas ja viides kappale). 
 
19 § Kompostointi 
(Puutarhajätteen, jota ei käsitellä omatoimisesti) Vastaanottopaikoiksi on 
lisättävä 10 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 
(kolmanneksi viimeinen kappale sivulla 10). 
 
26 § Tyhjennysvälit 
Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty 
sekajätteen osalta maksimissaan kesällä 4 viikon välein ja talvella 8 viikon 
välein tapahtuvaksi. Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää 
edellisestä jätehuoltoviranomaiselle tehtävällä anomukselle. 
 
Liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu byrokratiaa ja ongelmia haja-
asutusalueella ja vähän jätettä tuottavilla mökeillä. Useilla alueilla jäteastian 

vallitseva käytäntö kiinteistönhaltijan järjestämänä 
kuljetuksena, vaan kuljettajat kuljettavat tällä 
hetkellä muovia nimenomaan jätelain 41 §:n nojalla.  
 
Oikeuskäytännössä on todettu, että tämä 
siirtymäsäännös liittyy jätelain 646/2011 voimaan 
tuloon, eikä ole ohjeellinen siirtymäaika. 
Siirtymäajan tulee olla kohtuullinen, mutta ei 
välttämättä näin pitkä. Siirtymäsäännös ei sinänsä 
koske jätehuoltomääräysasiaa, koska 
kuljetusjärjestelmäpäätöstä ei tässä tehdä, eikä se 
muovin suhteen ole jätelain perusteella 
tarpeenkaan.  Jätteenkuljetusyritykset voivat 
kuljettaa muovia jätelain 41 §:n perusteella siihen 
asti, kunnes Kiertokapula tai kunta ottaa kuljetuksen 
huolehtiakseen. 
 
Kuntavastuulle kuuluva jäte on ohjattava 
Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkaan. 
 
 
Kuntavastuulle kuuluva jäte on ohjattava 
Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkaan. 
 
 
 
Sekajätteen tyhjennysväliä esitetään pidennettäväksi 
neljään viikkoon ympäri vuoden. Kuivajätteen 
(biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan) pisin 
tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa ympäri vuoden. 
Nämä tyhjennysvälit ovat riittävät useimmille 
vakituisille tai vapaa-ajan asuinkiinteistöille. 12 
viikon tyhjennysväliä seka- tai kuivajäteastialle ilman 
erillistä hakemusmenettelyä ei ole jätelautakunnan 
henkilöstön tiedossa muilta alueilta.   
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maksimi tyhjennysväliksi on säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon. 
Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli. 
 
Velvollisuudet hakemusten tekemiseksi tulee minimoida ja on säädettävä 
valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit. Viranomaisen työpanosta tulee 
käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä kuormittaa sitä 
yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä. 
 
Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on biojätteen kannustavan keräyksen 
järjestämiseksi viisaasti kirjattu myös kesällä riittävä 2 viikon maksimi 
Tyhjennysväli. 
 
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan, että "Tiedot on 
toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. 
Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 
 
Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot 
on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Tällaista 
vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi 
asiointimuodoksi. Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana 
asiointitapana. Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut 
Toimintaperiaatteet. 
 
Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen 
palvelun käyttöön. Osa sako-ja umpikaivolietteiden parissa toimivista 
yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä, joilla ei ole käytössä 
vaativimpia ohjelmistoja sähköiseen raportointiin. Viranomainen ei voi laatia 
sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia 
velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla. Muidenkin viranomaisten tulee 
tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös 
vaihtoehtoinen asiointimuoto. Näin tulee menetellä myös 
jätehuoltoviranomaisen. Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan 
toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia. Myös 
apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 
antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jätehuoltoviranomainen ei tee työtä, jonka yrittäjät 
ovat velvollisia tekemään. Jätelain mukaan 
kuljettajien on raportoitava viranomaiselle 
jätteenkuljetustiedot. Viranomaisella ei ole 
resursseja ottaa vastaa tuhansien rivien 
kuljetustietoja paperilla. Tiedot on vietävä 
sähköiseen rekisteriin, jotta liittyneisyyttä voidaan 
seurata. On kohtuutonta vaatia viranomaista 
tekemään työtä, joka kuuluu yrittäjän vastuulle. 
Myös pienillä yrittäjillä on mahdollisuus esimerkiksi 
ostaa palvelu rekisteritietojen saattamiseksi 
vaadittuun muotoon. Kaikki yritykset joutuvat 
tekemään saman asian, miksi yritys kokonsa takia 
olisi siinä asemassa, että saisi etua asiassa. 
 
Viranomaisen tulee kohdella kaikkia yrityksiä 
tasapuolisesti. Pykälässä ei määrätä käytettäväksi 
tiettyä ohjelmistoa. Tiedot pyydetään jo tällä 
hetkellä taulukkolaskentaohjelmamuodossa, ja 
suurin osa kuljettajista toimittaa ne oikeassa 
muodossa. Tietomäärä ovat niin suuri, että väärässä 
muodossa toimitettuna se aiheuttaa viranomaiselle 
kohtuuttoman työmäärän. 
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sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja. 
Keräyspaperi & Kuljetus 
Lindholm Ky 

Tuemme Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n lausuntoa 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi vastustamme pakkausjätteiden keräyksen ja 
kuljetusjärjestelmien muuttamista. 

Kartonki-, lasi - ja metallipakkausjätteiden keräys- ja 
kuljetusjärjestelmiä ei muuteta. Kuljetusyritykset 
ovat voineet tähän asti kuljettaa muovia jätelain 41 
§:n nojalla kiinteistön haltijan tilaamana. Kun kunta 
ottaa muovipakkausjätteen huolehtiakseen, 41 § ei 
enää päde asiassa. 

Loka-auto Veijo Känkänen Mielestäni ehdotukset vaikuttivat järkeviltä ja toteuttamiskelpoisilta. Uskon, 
että jokainen hoitaa "tonttinsa" asian mukaisesti. 

 

Hyvinkään, Riihimäen, 
Mäntsälän 
Kiinteistöyhdistys ry 

Muutos muovijätteen keräämiseen kiinteistöiltä on kannatettava asia. 
Muovijätettä syntyy huomattava määrä kokonaisjätteestä ja hyödyntäminen 
on kaikkien etu. Muovijätteen erilliskeräysvelvoite aiheuttaisi monelle 
kiinteistölle tilaongelmia. 660 litran astian mahduttaminen keräyspisteeseen 
voi tuottaa taloyhtiölle sekä taloudellisia että astian sijoittamisongelmia. 
Jätekatokset, jätehuoneet, tonttien koko ja muoto saattavat aiheuttaa lähes 
ylipääsemättömiä haasteita, vaikka halu lajittelulle olisi. 
 
Hyvin pieni (5) huoneistomäärä ja siihen sidotut lajitteluvelvoitteet ovat 
melko kovia. Yhtiö, jossa on 20 asuntoa tai yli, onnistuu todennäköisesti 
järjestämään keräyksen helpommin, kun toinen sekajäteastia voidaan vaihtaa 
muovinkeräysastiaksi. 
 
Muovijätteen keräysvelvoite on kuntalaisten aktiivisen muovinlajittelun 
mahdollistamiseksi ja muovinkeräyspisteiden lisäämiseksi hyvä asia. Tämä 
erilliskeräysvelvoite ei ehdottomana ole kohtuullinen. Ehdotammekin, että 
useampi kiinteistö voisi muodostaa yhdessä keräyspisteen. 
 
Yhdistyksellä on asiakaskunnassaan tiedossa kiinteistöjen 
yhteiskeräyspisteitä, jotka sisältävät joko kaikki tai osan astioista. Käytäntö 
on ollut olemassa jo vuosia ja myös laskutus on onnistunut suoraan 
tapauskohtaisen tilanteen mukaan. Miksi tämä ei onnistuisi myös jatkossa. 
 
Velvoitteiden tulkinnan selkeytys muuttamalla "keskimäärin yli" -määreet 
muotoon vähintään, helpottaa taloyhtiöiden tulkintoja huomattavasti. 
 

Jätelautakunta Kolmenkierto ja Kiertokapula Oy ovat 
tietoisia erilliskeräysvelvoitteen yhtiöille 
mahdollisesti aiheuttamista tilanpuuteongelmista. 
Tulevaisuudessa jätehuollon velvoitteet kuitenkin 
tulevat todennäköisesti vielä entisestään kiristymään 
pientalovaltaisilla taajama-alueilla jätedirektiivin 
kansallisen toimeenpanon myötä.  
 
Esimerkki eri kiinteistöjen yhteisistä keräysastioista 
on mainiota toimintaa jätehuollon helpottamiseksi ja 
kustannusten jakamiseksi.  Jätelautakunta toivoo, 
että asunto- ja kiinteistöyhtiöt tekisivät asiassa  
yhteistyötä. Yhteiset keräysastiat ovat edelleen 
mahdollisia ja niitä kannustetaan perustamaan lisää, 
jotta keräysvelvoitteet ja kierrätystavoitteet 
saavutettaisiin, ja tilaongelmat selätettäisiin.  
 
Isännöitsijöitä pyritään tiedottamaan asiassa 
aktiivisesti ennen keräysvelvoitteet alkamista. 
Neuvoa voi myös kysyä Kiertokapula Oy:n 
neuvonnasta.  
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Biojätteen jäteastian tyhjennysvälin pidennys enintään kahteen viikkoon 
ympäri vuoden, on mielestämme kannatettava asia. 
 
Kiinteistöyhdistys toivoo, että asukkaiden jätelajittelusta saataisiin tehtyä 
mahdollisimman toimiva ja jätteiden kierrätystä entisestään lisäävä.  

Lassila & Tikanoja Oyj Kiitämme mahdollisuudesta lausua mielipiteemme toiminta-alueenne 
jätehuoltomääräysluonnoksesta. Jätehuoltomääräykset luovat hyvän pohjan 
alueen jätehuollon ja jätteen hyötykäytön kehittämiselle. 
 
Yleinen osa, 3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 
"Kunnan vastuulle kuuluu kaikki asumisessa syntyvä jäte[…]. Asumiseksi 
katsotaan muun muassa asuntolat, yksittäiset vuokrattavat lomamökit sekä 
yksityisen tai julkisen sektorin tuottamat laitos- ja asumispalvelut.” 
 
Ennen jätelain muutosta yksityisen sektorin tuottamat laitos- ja 
asumispalvelut luettiin sosiaali- ja terveyspalveluissa syntyväksi 
yhdyskuntajätteeksi. Kun nämä jätteet poistuivat kunnan vastuulta, ei 
jätelaissa määritelty, että kysymys olisi asumisesta. Kunnan tehtävä ei ole 
määritellä käsitettä asuminen jätehuoltomääräyksissään. Julkisen sektorin 
laitos- ja asumispalvelut kyllä kuuluvat kunnan vastuulle, silloin kun kyse on 
kunnan toiminnasta. Viimeisestä virkkeestä tulisi poistaa maininta yksityisen 
ja julkisen sektorin tuottamista laitos- ja asumispalveluista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleinen osa, 8 Muu kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto 
Kappaleessa mainintaan, että TSV-palvelua voisi pyytää esimerkiksi 
palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Kohtaa tulisi tarkentaa siten, että vastaisi 
lain sananmuotoa. Edellytys TSV-palvelulle ovat jätteenhaltijan tai tämän 
puolesta toimivan jätteen kuljettajan tai muun toimijan pyyntö, 
palvelutarjonnan puute ja jätteen soveltuvuus kunnan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jätelaki (646/2011) on yksiselitteinen asumisjätteen 
suhteen. Se kuuluu kunnan vastuulle. Jätelain 
muutoksessa asumisen jätehuoltovastuuseen ei 
kohdistunut muutoksia.  Asuminen on 
toimialariippumatonta ja sitä voi tapahtua eri 
toimialojen liiketoiminnan puitteissa.  Asuminen 
määritellään mm. Tilastokeskuksen 
toimialaluokituksen avulla. Pääsääntönä voidaan 
pitää, että mikäli rakennuksessa oleskelu voidaan 
katsoa asumiseksi, sen jätehuolto kuuluu kunnan 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. 
Jätelautakunta toteaa, että on kunnan 
jätehuoltoviranomaisen tehtävä tulkita jätelakia. 
Tulkinnat on tarkoituksenmukaista kirjata 
jätehuoltomääräyksiin.  
 
Huomioidaan. 
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jätehuoltojärjestelmään. Edellytysten tulee toteutua yhtäaikaisesti. Kohtaan 
olisi hyvä lisätä tieto materiaalitorin käyttövelvollisuudesta. 
 
Jätehuoltomääräykset, 2 § Määritelmät 
"Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti […], jonka 
haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun 
palvelutarjonnan puutteen vuoksi […].” Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta 
esittää myös jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa 
jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. Tämä tulisi 
sisällyttää määritelmään. 
 
Sako- ja umpikaivolietteet eivät ole yhdyskuntajätettä. 
Jätedirektiivin muutos 2018/851,3(2b) a rt. 3. alakohta 
 
 
Määräyksistä puuttui kokonaan rakennus- ja purkujätteen määritelmä.  
 
 Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 

perusteella 5 § 
Myös tähän lisäys, että pyynnön voi esittää myös jätteen kuljettaja tai muu 
toimija. Kohtaan tulisi lisätä myös, että pyyntö tulee tehdä materiaalitori.fi -
palvelussa kun palveluntarve on yli 2000 euroa vuodessa. 

 
 
 
Korjataan määräykseen 5 §.  
 
 
 
 
 
 
 
Jätehuoltomääräykset perustuvat voimassa olevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön. Tekstiä on kuitenkin 
muutettu sopivammaksi. 
 
Huomioidaan.  
 
Täsmennetään tätä kohtaa.  
 

Kommentit Ota.kantaa.fi -
palvelusta 

@Kiertättäjä 
Älytöntä vaatia noin tiuhaa tyhjennysväliä. Jos kierrättää, niin jätettä tulee 
vähemmän ja autot tyhjentää vajaita astioita. Kolmihenkiseltä perheeltä 
tulee sekajätettä niin vähän, että tyhjennysväli voisi olla 8 viikkoakin. Tuntuu, 
että rahastetaan väkisin näillä turhilla tyhjennyksillä... 
 
@ KIERRÄTYS KANNATTAVAKSI  
Meillä on kahden hengen talous ja 12 viikon väliin tyhjennys. Koska roskiin ei 
laiteta ruokajätettä, maitotölkkejä, lasia, lehtiä, niin se ei haise. Eikä haise 
muutenkaan kun roskiin laitetaan vain kuivaa jätettä lähinnä muovia. 12 
viikon jälkeenkään roskapönttö ei ole kunnolla täynnä. Jos kierrättäisi vielä 
muovit, niin roskis olisi 12 viikon jälkeen puoli tyhjä. Jos on siirryttävä 8 viikon 
tyhjennysväliin lopetan kaiken muun paitsi ruokajätteiden kierrättämisen. EN 

 
Sekajätteen (mukana biojätettä) pisimmäksi 
tyhjennysväliksi ehdotetaan ympäri vuoden 4 
viikkoa, kun se nykyisten määräysten mukaan on 
talvella 4 ja kesällä 2 viikkoa. 
 
 
12 viikon tyhjennysväli voidaan myöntää 
poikkeuksena jätehuoltomääräyksiin. 
Jätelautakunta linjaa perusteet näihin päätöksiin. 
Ratkaisulinjauksiin ei ole suunniteltu muutoksia, 
vaan 12 viikon tyhjennysväli voidaan jatkossakin 
myöntää tietyin edellytyksin (muun muassa kierrätys 
ja kompostointi). Vanhat päätökset pysyvät voimassa 
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HALUA MAKSAA TYHJÄSTÄ ROSKAPÖNTÖSTÄ. TIHEÄ PAKKOTYHJENNYS EI 
SUOSI KIERRÄTYSTÄ. PELKKÄÄ RAHASTUSTA. 
 
 
 
 
©luonnostekstejä tavannut  
Miten nämä muutokset jätehuollossa koskevat meitä Janakkalassa asuvia. 
Kunnasta tietoja ei osata antaa ja Kolmenkierron dokumenteista tiedot 
maksuista ja keräysväleistä löytyvät eri paikoista - kokonaiskuvan 
hahmottaminen on vaikeaa. 
Uudistusten myötä taloutemme jätehuollon kustannukset ja päästöt 
moninkertaistuvat. Kaipaisin enemmän tekstiä asukkaan oikeuksista. Tähän 
asti meillä on ollut jätteenkuljetussopimus pienyrittäjän kanssa. Meille on 
ollut mahdollista ilmoittaa kun jätteitä on kertynyt kuljetettava määrä, joten 
turhia käyntikertoja jäteastian ollessa tyhjä ei ole ollut. Onko 
Kolmenkierrossa haluttu luoda jätteenkuljetuksesta ennemmin rahasampo 
kuin alkuperäistä ajatusta ja lainhenkeä noudattava palvelu? Jos kierrätystä 
halutaan tukea ja jätteen syntymistä vähentää, miksi asukkaiden niissä 
onnistuessaan pitäisi silti maksaa tyhjästä jäteastiasta? Onko Kolmenkierrolla 
intressiä kehittää järjestelmäänsä vastaamaan nykypäivää? Huom. jätelain 
34§ "...jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne 
vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua..." 
 
©edelleen +1 -O =+l (11.11.2019 klo 14.58] 
Kimppa-astiat eivät poista ongelmaa, että jos jätettä ei tuota, niin maksaa 
tyhjästä. Mitä ilmastotoimia aiotte tehdä tai velvoittaa jätehuoltofirmat 
tekemään korvataksenne turhien ajokilometrien aiheuttamat päästöt? Kunta 
ja isommat jätehuoltofirmat osaavat luikerrella omia vastuitaan pakoon - 
pitääkö joka kuntalaisen opiskella juristiksi? 
 
Kannattaisi harkita selkosuomeksi kirjoitettujen palvelukuvausten yms. 
tekoa. 
Olisi hyvä, jos olisi olemassa kaavio siitä minne kuntalainen voi ottaa yhteyttä 
jätehuoltoon liittyen. Että jos tilanne A, ota yhteyttä paikkaan B. Haluan 

ellei kotitalouden tilanne tai esimerkiksi 
jätelainsäädäntö muutu. Määräyksissä määrätään 
tyhjennysväleistä, jotka ovat suoraan sovittavissa  
Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa.   
 
 
Jätehuoltoon katsotaan liittyneeksi ainoastaan 
silloin, kun jäteastia tyhjennetään säännöllisesti. 
Määräysten mukaisiin tyhjennysväleihin saadaan 
ehdotetulla määräysmuutoksella asukkaiden 
toivomaa joustoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jätehuoltomääräyksistä on tarkoitus tehdä 
tiivistelmä kuntalaisten käyttöön. Yhteydenotto-
ohjeet päivitetään määräysten liitteeseen 1. 
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tietää sen "oikean" tahon johon otan yhteyttä että asiat hoituu 
pompottelematta. 
 
Aion kyllä jatkussakin kierrättää mahdollisimman paljon ja tuottaa jätettä 
mahdollisimman vähän, mutta kyllä nyt on sellainen olo että se on 
jätelautakunnan mielestä jotenkin väärin toimittu. 
 
@Muovitalteen tehokkaasti 
Hei, meillä on viisi henkinen perhe ja asumme keskustan tuntumassa. 
Yritämme kierrättää kaiken tehokkaasti. Biojätteen säilömme kompostiin ja 
kun keräämme kaiken kierrätettävän muovin niin roskiksemme tyhjennys väli 
on tällä hetkellä 4vko eikä roskis ole läheskään täynnä. 
Muovin kierrättämiseen tulisi panostaa enemmän. Keskustassa on kyllä 
kierrätyspisteitä lasille ja pahville sekä lehdille, mutta keskusta alueella ei ole 
yhtään muovin kierrätyspistettä.  
 
@Kerrostaloasukas  
Olen nykyään kerrostaloasukas. Jätteet kerätään kerran viikossa, mikä on 
hyvä, koska jätettä kertyy yllättävän paljon. Asuin aikaisemmin 
omakotitalossa yksin ja jätettä tuli vähän, kun vein sanomalehdet ja pahvit 
kierrätykseen ja tontilla oli biojätelaite. Omakotitalossa syntyvän jätteen 
määrä on suoraan verrannollinen siihen miten monta henkeä asuu.  
Omakotitalon asukkaille voisi antaa joustavia keräysaikoja ja jos jätettä kertyy 
liikaa, tihennetään keräysväliä. Liian tiheä keräysväli ei ole hyvä, koska silloin 
kerätään vajaita astioita ja ympäristön kannalta se ei ole hyväksyttävää. 
 
@Ikku 
Sanomalehdessä uutisoitiin 5 huoneiston taloyhtiöihin tulevasta 
muovinkeräysvelvoitteesta. Olen huomannut, että puhdasta kierrätykseen 
kelpaavaa muovia kertyy todella vähän. Suurin osa on likaista kierrätykseen 
kelpaamatonta muovia. Onko muovinkeräys kierrätykseen oikeasti 
kannattavaa vai tehdäänkö sitä vain ympäristön hyväksi? Omasta 
taloyhtiöstäni ei tule taloudelisesti kannattavaa muovinkeräystä, jos 
puhdasta muovia kertyy yhden hengen taloudessayksi muovikassillinen 
kahdessa kuukaudessa. Eikö kierrätyksestä saatavat ympäristöhyödyt mene 
pesuveden mukana viemäristä alas.  Jos oikeasti aiotte kerätä muovia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun biojätteet kompostoidaan, on perheenne 
mahdollista muuttaa kuivajäteastian tyhjennysväli 
enintään kahdeksaan viikkoon. 
 
 
 
 
 
Jäteastiat pyritään tyhjentämään asukkaiden tarpeen 
mukaan, mutta kuitenkin noudattaen 
jätehuoltomääräyksiä. Asukkaiden on jo nyt 
mahdollista sopia eri mittaisista tyhjennysväleistä 
riippuen siitä, eritelläänkö biojäte sekajätteestä vai 
ei. Myös kimppa-astia on vaihtoehto, jos oma astia 
tuntuu jäävän liian tyhjäksi. 
 
 
 
Muovipakkausjätteen pitkä enimmäistyhjennysväli 
mahdollistaa muovin keräyksen myös 
asuinkiinteistöillä, joilla muovijätettä kertyy vähän.  
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ympäristön hyväksi, niin älkää tehkö siitä pakollista. Puolillaan olevan 
muovinkeräysastian tyhjentäminen jäteautolla tuskin on ympäristöteko. 
 
@5 asunnon rivitalo 
Mikäli 5 asunnon rivitalotkin edellytetään keräämään seka-, bio-, paperi-, 
kartonki- ja muovijäte niin miten kaupungissa olevan rivitalon pienen tontin 
osalta ratkaistaan astiamäärän sijoittaminen.  Miksi ei voida kehittää  
yhteiskeräsyalueita johon 5 asuntomme asukkaat saisivat itse 
kauppareissuillaan toimittaa ko. jätteet. Ei ole mitään keinoja noudattaa 
tulevia määräyksiä, koska emme saa lisää tilaa tontillemme. 
 
@Kustannukset kuriin 
Seitsemän huoneiston taloyhtiössämme lajitellaan muovit, pahvit, lasit, 
metalli, vaatteet, lehdet, patterit ja viedään kauppojen yhteydessä oleviin 
keräysastioihin. Muu sekajätteeseen soveltumaton jäte viedään Metsä-
Tuomelaan. Yhtiössä on sekäjate- ja biojäteastiat. Ehdotettu yli viiden 
asunnon taloyhtiöiden keräysastioiden hankinta tuo pieneen taloyhtiön 
kohtuuttomasti lisäkuluja jätekatoksen laajentamisen ja lisäastioiden 
hankinnasta ja kuukausimaksuista. Eikö alle 10 huoneiston taloyhtiöissä 
voitaisi velvoittaa lajittelemaan ja tuomaan lajitellut jätteet kauppojen 
keräysastioihin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myös taloyhtiöt voivat perustaa kimppa- eli 
yhteisastioita joko toisen taloyhtiön tai 
omakotiasujien kanssa. Keräysvälineen ei tarvitse 
olla oma. Jos jotain jätejaetta tuntuu kertyvän 
omassa yhtiössä vähän, kimppa-astia on järkevä 
vaihtoehto! 
 
 
 
 
 
 
 

Saapunut mielipide 
17.12.2019 

Olen lukenut luonnokset läpi ja tarkastanut niiden kieliasun. Yleisesti ottaen 
luonnokset ovat hyvin ymmärrettävää suomen kieltä.  
Mielipide sisältää useita kieliopillisia korjausehdotuksia 
jätehuoltomääräyksiin, jätehuoltomääräysten yleiseen osaan, 
jätehuoltomääräysten perusteluihin sekä jätehuollon palvelutason 
luonnokseen.  

Ehdotettuja muutoksia on korjattu 
jätehuoltomääräyksiin, yleiseen osaan sekä 
perusteluihin.  
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Yleinen osa 

 

Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista velvoitteista. Velvoitteet 

tulevat erilaisista jätehuoltoon liittyvistä säädöksistä ja päätöksistä. Lisäksi yleisessä osassa 

annetaan tietoa ja neuvontaa jätehuollosta. 

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 

 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset 

olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jäte-

huollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajär-

jestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviran-

omainen, jätelautakunta Kolmenkierto. 

 

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. 

Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä ros-

kaantumisen ehkäisemistä. 

 

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia mää-

räyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset kos-

kevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä kuten asuinkiinteistöjä 

sekä palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelu-

toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös 

muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. 

 

Kuntavastuu on muuttunut 1.1.2019 alkaen lakimuutoksen 445/2018 johdosta siten, että 

kunnan vastuulle ei enää kuulu valtion ja seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syn-

tyvä yhdyskuntajäte. 

 

Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 §:n nojalla kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elin-

keinotoiminnan jätteen osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, kun jätteet kerätään 

ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tämä tapahtuu jätteen haltijan pyynnöstä 

tietyin edellytyksin kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Muilta 

osin määräyksiä sovelletaan näihin jätteisiin vain rajoitetusti. 

 

Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jäte-

huolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet halli-

tusti. Lisäksi jätteitä tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja 15 

§:t) 

2 Etusijajärjestys 

 

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensi-

sijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puo-

lestaan ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. 

Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energian-

tuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen 

kaatopaikalle. 

 

LIITE: Jätelautakunta 12.03.2020 / 16



 

2 
 

Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden 

jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestel-

mien, vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen 

hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäris-

tönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset. 

 

Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla 

lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Etusijajärjestyksen toteutumista 

edistetään myös toimittamalla käytöstä poistetut käyttökelpoiset kalusteet, vaatteet ja 

muut kodin tavarat toimijoille, joiden välityksellä ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi. 

3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 

 

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,  

3. liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. 

jätteiden kanssa sekä  

4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa putkike-

räys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.  

 

Kunnan vastuulle kuuluu kaikki asumisessa syntyvä jäte ja osin siihen ominaisuudeltaan, 

koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava, kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syn-

tyvä jäte. Asumiseksi katsotaan muun muassa asuntolat, yksittäiset vuokrattavat lomamö-

kit sekä yksityisen tai julkisen sektorin tuottamat laitos- ja asumispalvelut. 

 

Esimerkiksi kuntien virastoissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä kouluissa ja päivä-

kodeissa syntyvät yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään siltä 

osin kuin ne soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä asu-

misessa syntyvän jätteen kanssa. Jos näissä toiminnoissa syntyy muuta kuin yhdyskuntajä-

tettä (esim. terveyskeskuksien ja sairaaloiden erityisjätettä), kuuluu jätehuollon järjestä-

misvastuu 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 kun-

nan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.  

 

Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen myös oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jät-

teiden jätehuolto. Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. 

Muiden jätteiden, kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden, jätehuollon järjestämi-

sestä vastaa jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti. 

 

Jätehuoltomääräysten soveltamisalueen kunnissa on käytössä sekä kunnan järjestämä että 

kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kunnan järjestämässä jätteenkul-

jetuksessa jätteenkuljetuksen kiinteistölle kilpailuttaa ja tilaa joko kunta tai kuntien erik-

seen tekemien sopimusten mukaisesti Kiertokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämässä 

jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen tilaa kiinteistölle kiinteistön haltija suoraan jätteen-

kuljetusyritykseltä. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnat ja niissä käytössä 

olevat kuljetusjärjestelmät jätejakeittain. 

 

Jätelautakunta päätti kokouksessaan 4.6.2014 § 30, että jätelautakunnan toimialueen kun-

nissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan vastuulle kuuluvien sako- ja 

umpikaivolietteiden kuljetuksissa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, 

joka palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta ei ole vielä kä-

sitellyt asiaa uudelleen.  
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Nurmijärven kunnan alueella on lainvoimainen päätös kiinteistön haltijan järjestämästä jät-

teenkuljetuksesta asumisessa syntyvien lietteiden osalta (TEKLA 11.9.2014 § 104). 

 

Jätelain 37 §:n mukaan kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun pää-

töksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä jät-

teenkuljetusta koskeva asia uudelleen. 

 

Seka-, kuiva- ja biojäte kuljetetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen 

jätteet siirretään käsittelyyn. Seka- ja kuivajäte toimitetaan käsiteltäväksi Fortum Waste 

Solutions Oy:n jätevoimalaan Riihimäelle. Voimalaitos tuottaa energiaa erityisesti Riihimäen 

ja Hyvinkään alueella.  

 

St1 Biofuels Oy:n Bionolix -laitos Karanojalla Hämeenlinnassa tuottaa biojätteestä bioeta-

nolia liikenteen polttoaineeksi. Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten keräyspaperi, lasi-, me-

talli- ja kuitupakkausjätteet toimitetaan tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin materi-

aalihyötykäyttöön.  

 

Nurmijärven kunnan alueelta kerätty biojäte käsitellään Nurmijärvellä Kekkilä Oy:n kompos-

tointilaitoksella. 

4 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön 

toteuttaminen 

 

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kunnan jätehuoltoviranomainen, joka jätehuoltomää-

räysten soveltamisalueella on kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto. 

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat  

 

 yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 

 jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset  

 jätetaksan hyväksyminen 

 jätemaksupäätökset ja maksujen perintä 

 jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

 jätteenkuljetuksen seuranta 

 jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 

 yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (Jätelaki 42 §). 

 

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomai-

set sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Valvontaviranomaisen tehtäviä 

ovat 

 

 jätelain valvominen 

 valvontamääräysten antaminen laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi 

 hallintopakkokeinojen käyttö valvontamääräysten tehosteena (esim. uhkasakko) 

 valvonta-asioista päättäminen 

 valvontaviranomaisille kuuluvien ilmoitus- ja lupa-asioiden käsittely sekä päätösten val-

vominen. 

 

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on annettu Kiertokapula Oy:lle. Jä-

telaitoksen tehtävinä ovat 

 

 jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestäminen 

LIITE: Jätelautakunta 12.03.2020 / 16



 

4 
 

 hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys 

erillisten sopimusten mukaisesti 

 jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa erillisten 

sopimusten mukaisesti 

 vaarallisten jätteiden vastaanotto 

 käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypal-

veluiden hankkiminen 

 jäteneuvonta ja tiedotus. 

5 Jätteiden keräys 

 

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden ke-

räämistä varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioi-

den sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspai-

kan käyttämisestä. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain 

mukaan luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräyksissä määrä-

tään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään. 

 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytös-

sään sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia. Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit la-

jitellaan erikseen ja toimitetaan kunnan, Kiertokapula Oy:n tai tuottajan järjestämään hyö-

tyjätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista ylläpide-

tään osoitteessa www.kierratys.info. Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä kiinteistöillä 

nämä lajitellut kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit kerätään kiinteistöllä ja noude-

taan kiinteistön keräyspaikasta.  

 

Jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamisesta, käyttämisestä ja 

merkitsemisestä. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon rakenta-

mismääräyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat. 

 

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte 

tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä 

saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tu-

lee olla riittävä määrä jäteastioita, kuten kannellisia säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden 

tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille. Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen 

käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jä-

teastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoitta-

minen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa.  

 

Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä tyhjentämisestä 

vastaavan tahon (kuljettajan) tai keräyksestä vastaavan tahon (esim. kunnan jätelaitoksen) 

yhteystiedot.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kuva 1. Esimerkki jäteastiaan kiinnitettävän tarran sisältämistä tiedoista. 
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Lisäksi suositellaan, että jäteastioissa näkyy kunkin jätelajin tunnusväri. Tunnusväri voi nä-

kyä joko jätelajia osoittavassa tarrassa tai jäteastian värinä. Jätelajien tunnusvärit ovat 

seuraavat: 

 

 harmaa: sekalainen yhdyskuntajäte 

 ruskea: biojäte 

 vihreä: paperi 

 sininen: kartonki 

 musta: metalli 

 valkoinen: lasi 

 punainen: vaarallinen jäte 

 oranssi: energiajäte 

 keltainen: muu hyödyntämiskelpoinen jäte. 

6 Jätteiden kuljetus 

 

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kunta 

tai Kiertokapula Oy huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta alueittain, tai kiin-

teistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön haltija huolehtii jät-

teenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta.  

 

Kunnissa käytössä olevat kuljetusjärjestelmät on esitetty kunnittain ja jätejakeittain jäte-

huoltomääräysten liitteessä 1. Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettävästä jätteenkul-

jetusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä siirtymäajoista saa jätehuoltoviranomaiselta.  

 

Vain ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jät-

teenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa 

oleva ote jätehuoltorekisteristä.  

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljet-

taja kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. 

 

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, 

rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siir-

toasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan 

jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte nou-

detaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan 

vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 24 §:ssä. 

 

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista 

urakkaa tekevä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti 

vastaanottopaikkaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

7 Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa synty-

vät lietteet 

 

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten 

pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä nii-

den määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa syntyvien lietteiden lisäksi myös 

LIITE: Jätelautakunta 12.03.2020 / 16



 

6 
 

esimerkiksi kunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jäte-

huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.  

8 Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto  

 

Jätehuoltomääräykset koskevat muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa, eli esi-

merkiksi elinkeinotoiminnan jätehuoltoa siltä osin kuin niissä määrätään ympäristö- ja ter-

veyshaittojen ehkäisemisestä sekä jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden 

sijoittamisesta ja ajankohdista, joina jäteastioita voi tyhjentää.  

 

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte taikka valtion tai seura-

kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon järjestämis-

velvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä an-

netut määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla on sekä 

asumista että yritystoimintaa, ja jätteet kerätään yhteisiin jäteastioihin, jätehuoltomääräyk-

siä sovelletaan myös yritystoimintaan. 

 

Elinkeinotoiminnan harjoittaja tai muu taho, jonka jätteet eivät kuulu jätelain 32 §:n mukai-

sesti kunnan vastuulle, voi pyytää jätelain 33 §:n mukaisesti kunnalta jätteidensä käsittele-

mistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvel-

vollisuuden perusteella yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi, mikäli jäte laadultaan 

ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. 

Palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan 

pyynnön edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jättei-

den ja sivuvirtojen tietoalustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jäte-

huoltopalvelusta. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa.  

9 Tuottajavastuu 

 

Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan velvollisuutta järjestää markkinoille toimittamansa käy-

töstä poistetun tuotteen tai pakkauksen jätehuolto ja vastata jätehuollosta aiheutuvista kus-

tannuksista. Tuottajilla tarkoitetaan tuotteen ammattimaisia valmistajia ja maahantuojia 

sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia.  

 

Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrät-

tämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja 

elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot 

sekä pakkaukset. 

 

Pakkausjätteiden osalta valtakunnallisen keräyspisteverkoston on järjestänyt tuottajien val-

tuuttamana Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Halutessaan tuottajalla on lisäksi oikeus 

järjestää kiinteistöittäistä kuljetusta. Kunnalla on oikeus järjestää täydentävää kiinteistöit-

täistä jätteenkuljetusta ja alueellisia keräyspaikkoja pakkausjätteelle. 

 

Jätehuoltomääräyksissä annetaan edelleen pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliske-

räysvelvoitteita täydentämään tuottajan järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan käytöstä 

poistettujen pakkausten kierrättämistä. Vaikka kunta huolehtisi pakkausjätteiden täydentä-

västä keräyksestä, käsitellään pakkaukset tuottajan järjestelmissä. 

 

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton 

kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alu-

eella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat pa-

perinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalu-

LIITE: Jätelautakunta 12.03.2020 / 16



 

7 
 

eella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään pa-

perinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-

asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä. 

10 Vaaralliset jätteet 

 

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys- sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralli-

sia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat 

 

 paristot  

 erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä 

 loisteputket ja elohopealamput 

 sähkö- ja elektroniikkaromu 

 maalit, lakat, liimat ja liuottimet 

 eräät puhdistusaineet 

 kyllästetty ja käsitelty puu 

 torjunta-aineet 

 jäteöljyt ja öljyiset jätteet 

 lääkejätteet. 

 

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölait-

teista on tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. 

 

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan 

niille erikseen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin, jotka löytyvät osoitteesta www.kier-

ratys.info. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee 

käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet. 

11 Rakennus- ja purkujäte 

 

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen 

mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoi-

sista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uu-

delleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös ra-

kennus- ja purkujätettä.  

 

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee 

rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit: 

 

 betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

 kipsipohjaiset jätteet 

 kyllästämättömät puujätteet 

 metallijätteet 

 lasijätteet 

 muovijätteet 

 paperi- ja kartonkijätteet 

 maa- ja kiviainesjätteet. 

 

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on 

kerättävä aina erikseen ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. 
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Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on noudatettava valtioneuvoston päätök-

sessä 886/1987 annettuja ohjeita. 

 

Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, 

syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Rakennus- ja purkujäte kat-

sotaan tällöin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi jätteeksi. 

12 Roskaantumisen ehkäisy 

 

Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai 

päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyi-

syyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Roskaajalla on ensisijainen velvollisuus 

siivota roskaantunut alue. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tienpitäjällä, jos 

roskaantuminen on aiheutunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijainen sii-

voamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle. 

Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esitetty tarkemmin jätelain 74 §:ssä. 

 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden 

keräysastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alu-

een haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. Roskaantumi-

sen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi 

yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa. 

13 Merkittävimmät muutokset jätehuoltomääräyksissä 

16 § Muovijätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite lisätään koskemaan koko toimialueen 

taaja-asutusalueella kiinteistöjä viidestä (5) asuinhuoneistosta ylöspäin.  
 

19 § Kompostointi taaja-asutusalueen ulkopuolella lämpöeristämättömällä kompostorilla 

mahdollistetaan ympärivuotisesti. 

 

26 § Sekajätteen pisin tyhjennysväli muuttuu neljäksi (4) viikoksi ympäri vuoden, ja biojät-

teen pisin tyhjennysväli kahdeksi (2) viikoksi ympäri vuoden. 

 

26 § Muovijätteen pisimmäksi tyhjennysväliksi ehdotetaan samaa kuin kartonkijätteellä, eli 

16 viikkoa. 

 

31 § Jätteen poikkeuksellisia kuormausaikoja lauantaisin ja pyhäpäivinä muutetaan siten, 

että kuormaaminen on mahdollista klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana. 

 

38 § Yleisötilaisuuksien erilliskeräysvelvoitteisiin lisätään muovipakkausjäte, joka on erillis-

kerättävä, jos tilaisuudessa syntyy vähintään 20 kg muovipakkausjätettä. 

14 Lisätietoa 

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi. 

 

Lisätietoa jätehuollosta asuinkuntasi alueella: 

 

Jätehuoltoviranomainen (kaikki kunnat) 
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Hämeenlinnan kaupunki 

Jätelautakunta Kolmenkierto 

Raatihuoneenkatu 9, 3.kerros, PL 84 

13101 Hämeenlinna 

 

Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197 

jatelautakunta@hameenlinna.fi 

www.kolmenkierto.fi 

 

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset 

 

Hattula ja Hämeenlinna 

Hämeenlinnan kaupunki 

Viranomaispalvelut/Ympäristönsuojelu 

PL 84 

13101 Hämeenlinna 

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 

vaihde (03) 6211 

 

Hausjärvi 

Ympäristönsuojelu 

Keskustie 2-4 

12100 Oitti 

hausjarvi@hausjarvi.fi 

vaihde (019) 758 6500 

 

Hyvinkää  

Ympäristökeskus/Ympäristöpalvelu,  

Kankurinkatu 4-6, PL 86 

05801 Hyvinkää 

kirjaamo@hyvinkaa.fi 

vaihde (019) 459 11 

 

Janakkala 

Ympäristönsuojelu 

Juttilantie 1 

14200 Turenki 

kirjaamo@janakkala.fi 

vaihde (03) 68 011 | (019) 75 801 

 

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula  

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

Hyrylänkatu 8 C, PL 60 

04301 Tuusula  

yaktoimisto@tuusula.fi  

vaihde (09) 87181  

 

Loppi 

Ympäristönsuojelu 

Yhdystie 5 

12700 Loppi  

lopen.ymparisto@loppi.fi 

vaihde (019) 758 6000  

 

Riihimäki 

Ympäristönsuojelun vastuualue 

Eteläinen Asemakatu 4 A, PL 125 
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11101 Riihimäki 

ymparisto@riihimaki.fi 

vaihde (019) 758 4000 

 

Valkeakoski 

Ympäristönsuojelu 

Sääksmäentie 2, PL 20 

37601 Valkeakoski 

ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi 

vaihde (03) 569 1100 

 

 

Kiertokapula Oy 

Vankanlähde 7 

13100 Hämeenlinna  

Vaihde 075 753 0000 

www.kiertokapula.fi 
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1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. 
 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa jätelautakunta Kolmenkierron toimialueella. 
 
Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, näitä jätehuoltomää-
räyksiä noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydel-
le tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.  
 
Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta 

määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. 
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin 
jätteisiin ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin. 
 
Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä lietteitä koskevat määräykset on esitet-

ty erikseen luvussa 8.   

 
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla 
kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 
 
Elinkeinotoiminnassa syntyvää ja muuta kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluma-
tonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 

 
 5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella 

 19 § Kompostointi 1, 3, 4, 5, 7 ja 8 momentit 

 20 § Jätteen polttaminen 1 momentti 

 21 § Jätteen hautaaminen 

 23 § Jäteastiatyypit 1–4 ja 7 momentit 

 25 § Jäteastioiden täyttäminen 1, 2, 5 ja 7 momentit 

 27 § Kunnossapito ja pesu 

 28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat 

 31 § Kuormaaminen 

 32 § Kuljettaminen 

 36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 1–7 momentit 

 38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

 39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

 40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 1, 2, 5 ja 7 momentit 

 41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

 42 § Erityisjätteet 

 43 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

 44 § Tiedottamisvelvollisuus 

 45 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

 46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

 47 § Voimaantulo 

 
Elinkeinotoiminnassa ja muussa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattomassa 
toiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19–21 §:iä siltä 
osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa. 
 

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tut-
kimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän 
ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin niistä on erik-
seen muualla säädetty tai määrätty. 
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2 § Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 

 
 Aluekeräyspisteellä kunnan tai Kiertokapula Oy:n järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, 

johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään se-
kalaisen yhdyskuntajätteensä. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja. 

 
 Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asun-

tolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. 
 

 Asumisessa syntyvällä lietteellä vakituisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja 

muussa asumisessa syntyviä saostus- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden tai vastaa-
vien käsittelyjärjestelmien lietteitä. Vastaavia lietteitä voi syntyä myös muussa kunnan hallinto- ja 
palvelutoiminnassa.  

 
 Biojätteellä eloperäistä keittiö- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti ha-

joavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä. 

 

 Erilliskerättävällä biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliik-
keissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja ruokajätettä sekä elintarviketuotannossa syn-
tyvää jätettä. 
  

 Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuu-
tensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kulje-

tuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.  
 

 Harmailla vesillä jätevettä, joka on peräisin pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta 
vastaavasta toiminnasta. Harmaat vedet eivät sisällä vesikäymälän huuhteluvettä, virtsaa tai kui-
va- tai kompostikäymälän suotovesiä. 
 

 Hyötyjätepisteellä kunnan, kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräys-
paikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Hyötyjätepis-
teellä ei kerätä sekalaista yhdyskuntajätettä. 

 
 Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. 

 

 Jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden 
tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. 
 

 Jätehuoltorekisterillä jätelain 142 §:n mukaista alueellisten ELY-keskusten ylläpitämää rekiste-
riä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä harjoittavat toimin-
nanharjoittajat on rekisteröity. 

 

 Jätehuoltoviranomaisella kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä huolehti-
vaa toimielintä, jätelautakuntaa. 

 
 Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä 

sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä. 
 

 Kartonkipakkausjätteellä tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä 

olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperi- ja nestekartonkipak-
kaukset sekä pahvipakkaukset niiden kiinteistöjen osalta, joissa pahvipakkauksia ei kerätä erilleen 

omana lajikkeenaan. Kartonkipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä. 
 

 Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, 
jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. 

 
 Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkul-

jetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspaikasta tai kahden tai useamman 
kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta.  

 
 Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, 

jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla siitä yksityisen jätteen-

kuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
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 Kompostoinnilla pääasiassa keittiö-, puutarha- ja muun biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä 

kompostorissa. 
 

 Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että 
se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliske-
rättävää hyötyjätettä. 

 

 Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja 
alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen piiriin.  
 

 Kuljetusrekisterillä kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätelain 143 §:n mukaista rekis-
teriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimittamat tiedot kiinteistöis-
tä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätejakeittain. 

 
 Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai aluekeräystä, 

jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden noudon tilaamisesta kiin-
teistöiltä tai aluekeräyspisteestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 
 Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syn-

tyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä sako- ja umpikaivoliete, kunnan hallinto- ja pal-

velutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka ke-
rätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

 
 Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä 

elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman 
tahon jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelu-

tarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään 
kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 

 
 Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla 

kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuol-
tojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.  

 
 Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy 

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. 
 

 Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta 
kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuolto-
järjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä 

jätteiden käsittelystä. 
 

 Lasipakkausjätteellä pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia lasipurkkeja. Lasi-
pakkausjätteen tulee soveltua käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Lasipakkausjäte on 
tuottajavastuunalaista jätettä.  

 

 Lähikeräysjärjestelmällä tarkoitetaan lähellä asukkaita sijaitsevaa yhteistä keräyspistettä, jossa 
lajitellaan eri jätejakeita ja kerätään myös seka- tai kuivajäte. 
 

 Metallilla tarkoitetaan erilliskerättävien jätteiden yhteydessä tuottajan lajitteluohjeen mukaan 

syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten pantittomia tölkkejä, purkkeja, muita metallipak-
kauksia ja pienmetallia. Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen metalli. 

 
 Muovipakkausjätteellä käytöstä poistettuja, tyhjiä, puhtaita ja kuivia, pantittomia muovipak-

kauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Muovipakkausjäte on tuotta-
javastuunalaista jätettä. 
 

 Pahvipakkausjätteellä pahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia, voimapaperia, aaltopahveja ja ruskei-
ta paperikasseja, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Pahvipakkausjäte 
on tuottajavastuunalaista jätettä. 

 
 Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten 

ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. 
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 Rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausra-

kentamisen tai purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä. 
 

 Sekalaisella yhdyskuntajätteellä eli sekajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdys-
kuntajätettä, jossa on mukana biojäte, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä 
merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä. 
 

 Taaja-asutusalueella rakennettuja kunnan asemakaava-alueita ja rakennettuja yleiskaavassa 
asumiseen tarkoitettuja alueita. Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja ran-
tayleiskaava-alueet. 

 
 Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuk-

sista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja 
tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten 

ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä 
pakkaukset. 

 
 Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu 

terveydelle vaarallinen, ympäristövaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. 
 

 Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa 

asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rin-
nastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. 

 
 Ympäristönsuojeluviranomaisilla valvontaviranomaisia, joita ovat kuntien ympäristönsuojelu-

viranomaiset sekä alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). 
 

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 käyt-
töä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntä-
mään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoit-

taminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden 
kannalta paras lopputulos. 

 
 
 

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjes-
telmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja 
noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 

kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistön keräyspaikasta jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaisiin Kiertoka-

pula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskunta-
jätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaik-
kaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin.  
 
Jätehuoltoviranomainen voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueel-

la. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä sekalaisen yh-
dyskuntajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Tällöin kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuu-
luva jäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen. 
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5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon 

järjestämisvelvollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palve-
lutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella, 
mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojär-
jestelmässä. Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan 
toissijainen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, palvelutarjonnan puut-

teen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että 
jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa (materi-
aalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä vastaavaa pal-
velua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määrä-
ajassa. Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoa-
maansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. Toissijaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta tai Kiertokapula Oy tekee kiinteistön 

tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kun-
nan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.  
 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla 
liittymisestä kuljetusyhtiön, kunnan tai Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun liitteen 1 oh-
jeiden mukaan. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen 
jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, että kiinteistön haltija 

ottaa yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljetta-
jan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukai-
sesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jäte-
huoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekis-
teriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 
 

Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri jäteja-
keiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. 
 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle 
jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 
 
Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöit-
täistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan. 

 

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yh-

teisastian (kimppa) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja kui-
vajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen.  
 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 
litraa, jos sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä. 

 
Muiden kuin 1 momentissa esitettyjen tahojen yhteisastioiden käyttö tai edellä mainitusta poikkeava 

jäteastiatilavuus edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuol-
tomääräyksistä.  
 
Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan järjestä-
mässä jätteenkuljetuksessa kunnalle tai Kiertokapula Oy:lle tai kuljetusyrityksen jätehuollon asiakas-
palveluun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätehuoltoviran-
omaiselle. Yhteisen jäteastian perustamisesta ilmoitetaan eri kunnissa jätehuoltomääräysten liitteen 1 

mukaisesti. 
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Yhteisastiasta vastaava henkilö ilmoittaa yhteisastian perustamisesta. Ilmoituksessa tulee olla yhteis-

astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko, tie-
dot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä laskutustiedot. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisas-

tian käytössä tapahtuvista muutoksista, kuten käyttäjämuutoksista. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu 
haittaa terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista. 

 

9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset  

järjestelmät 

Kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liit-
tymällä putkikeräysjärjestelmään, korttelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän tai muun vastaavan lähi-
keräysjärjestelmän käyttäjiksi alueilla, joissa tällainen järjestelmä on käytössä. 
 

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin 

soveltumattomien jätteiden kuljettaminen  

Kiinteistöllä jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu 

kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai eivät sovellu kerättäväksi aluekeräyspistei-
siin, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa täl-
laisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.  
 

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jäte-
huoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin 
kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja 
jätteiden kuljettamisesta Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan. 
 
Tätä määräystä sovellettaessa tulee ottaa huomioon, mitä määräysten 18 §:ssä on esitetty. 

 

11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste 

Aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollista. 
Aluekeräyspisteitä perustetaan kuntiin tarpeen vaatiessa. 

 

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella 
olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle.  
 

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoitta-
miin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville 
jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula Oy:n järjestämät 
vastaanottopaikat, kuten jäteasemat, jätekeskukset ja mahdolliset hyötyjätepisteet. Tuottajavastuun-

alaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin tai mahdolliseen Kiertokapula 
Oy:n järjestämään täydentävään pakkausjätteen keräykseen.  
 
Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista tietover-
kossa.  
 

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien 

ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettui-
hin paikkoihin. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai 
käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 
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3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit  

Vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöillä sekä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla 
kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huo-

lehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. 
 
Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö 
kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava 
jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  
 
Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 

näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:n mukaisesti. Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jät-
teenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen.  
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan keräyksen 
lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Erilliskerätty hyötyjäte kuljetetaan liitteen 1 mu-

kaisessa kuljetusjärjestelmässä. 

 
Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei jätehuoltomääräysten mukaan tarvitse kuljettaa kiinteistöittäi-
sessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja 
luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaik-
kaan.  
  

Mikäli kiinteistö ei kuulu kyseisen hyötyjätteen osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, hyö-
tyjätteet toimitetaan alueelliseen hyötyjätepisteeseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan 
tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräys-
paikkaan tai Kiertokapula Oy:n mahdollisesti järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräys-
paikkaan. 
 

14 § Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten 

lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan tai kuiva-

jäteastiaan. Jäteastioihin ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jä-
tettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. Kuivajäteastiaan ei 
saa laittaa biojätettä. 
 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalai-
selle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia tai kuivajäteastia siten kuin näissä jätehuoltomääräyk-
sissä muualla määrätään. 

 

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen 

Seka- ja kuivajäte ohjautuvat energiahyödyntämiseen. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä 

olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiajakeen erilliskeräys muutoin on kiellettyä. 
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16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja 

erilliskeräysvelvoitteet 

Taaja-asutusalueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteis-
tökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 
 
 

 Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 

Huoneisto-
jen luku-
määrä kiin-
teistöllä 

Biojäte 
Kartonki-
pakkaus-

jäte 

Muovi-
pakkaus-

jäte 

Metalli 
Lasi-
pakkaus-

jäte 

Paperi 

5–9 x x x   
kuten jäte-
lain 49 ja 50 

§ määräävät 10 tai 
enemmän 

x x x x x 

 
 
Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei 
koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä tai yhteiskompostoinnis-
sa jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti. 

 
Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovi-
pakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen pakkausjätteen lisäksi, jos lajit-
teluohjeet siltä osin muuttuvat. 

 
Taaja-asutusalueilla ja keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja eril-
liskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa Kier-
tokapula Oy:n tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 
 
Yllä oleva taulukko koskee myös korttelikohtaisia tai muita lähikeräysjärjestelmiä ja niissä kerättäviä 

jätejakeita. 
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17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä 

syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet  

Taaja-asutusalueilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin 
asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioi-
hin seuraavasti:  
 
 

Hyötyjätelaji Erilliskerättävä, jos 

Biojäte 

kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai 

biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä 

(vähintään 20 kg viikossa) 

Kartonkipakkausjäte 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 20 kg kuukau-

dessa 

Metalli 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 50 kg kuukau-

dessa 

Muovipakkausjäte 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 20 kg kuukau-

dessa  

Lasipakkausjäte 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 50 kg kuukau-

dessa 

Pahvipakkausjäte 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 20 kg kuukau-

dessa 

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

Puujäte 
kyseistä jaetta kertyy vähintään 50 kg kuukau-

dessa  

Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji 
kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätela-

jin kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 

 

 
Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Pakkausjäte lajitellaan tuottajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan 
ohjeistuksen mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen, 
jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat. 
 

Taaja-asutusalueilla ja keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja eril-
liskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
liittymisestä jäteastian tyhjennyksiä järjestävän tahon kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa Kiertoka-
pula Oy:n tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 
 

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet 

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on kerät-
tävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkauk-
set on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. 
 
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuol-

tomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti. 
 
Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jäte-
huoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanotto-
paikkaan. 
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Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa mukaan lukien asumisessa syntyvä 

rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 
 

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsi-
tellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kierto-
kapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 

 

 

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

19 § Kompostointi 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja 
ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kom-
postoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa 
jätettä. Kompostori on sijoitettava vähintään viiden (5) metrin päähän naapurin rajasta. Kompostori 
voidaan kuitenkin sijoittaa lähemmäksi naapurin rajaa, jos naapuri antaa siihen suostumuksensa. 

Kompostorin etäisyys talousvesikaivosta tai vesialueesta on oltava vähintään 15 metriä. Viiden (5) 
metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. 
Kompostori voidaan sijoittaa ilman naapurin suostumusta rakennusluvassa hyväksyttyyn jätehuollolle 
varattuun tilaan. 
 
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä 
vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen (3) huoneiston yhteinen kompostori. Vähin-

tään viiden (5) asuinhuoneiston yhteisestä kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomai-
selle. 
 
Keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa 
ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Taaja-asutusalueen ulko-
puolella keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä 

suojatussa kompostorissa. Kompostoria on hoidettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 37 §:ssä tarkoitettua pienpuh-
distamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 

kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on es-
tetty. Kompostoria on hoidettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen 
kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 

 
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä aumas-
sa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 
 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Kiertoka-
pula Oy:n tai kunnan osoittamaan paikkaan.  
 

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi 
jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 
 
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun 
ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. 
 

20 § Jätteen polttaminen 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu 
ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. 
 

Taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarat-
tomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä 
puujätettä. 
 
Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsit-
telemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia. 
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Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.  

 

21 § Jätteen hautaaminen 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuk-
sen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti 
hautaamalla tai tuhkaamalla. 
 

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa 

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi 
luokiteltava käyttö omassa maarakentamisessa on sallittu pohjavesialueen ulkopuolella. Edellytyksenä 
on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyt-
töä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Myös muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi hyvissä ajoin ennen 
suunniteltua toimenpidettä. Valvontailmoituksessa tulee esittää käytettävän jätteen määrä, sen sijoi-

tuspaikka ja jätteen alkuperä. Epäpuhtaiden betonien ja tiilien käyttö maarakentamisessa on kielletty. 
Edellä mainitun ilmoituksen tekeminen ei koske toimintaa, josta tehdään ilmoitus elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten 
(MARA-asetus, valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, VNA 
843/2017). 
  
Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 
 
 

5 Luku Jäteastiat 

23 § Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jäte-
huoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita. 
 
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 
jätemäärää. 
 

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Nor-
maalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. 
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää 
 
1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka 

soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-standardien 
mukaisia. 

2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 
3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- 

tai käsittelypaikkaan 

4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita 

jäteastioita. 
 

Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ja pikakontteja ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteen-
kuljetuksessa. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteasti-
oiden käyttö, mikäli niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, niiden tyhjennys onnistuu käy-

tössä olevalla tyhjennyskalustolla eivätkä tyhjennykset vaaranna työturvallisuutta. 
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Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeino- tai muun kunnan jätehuollon 

järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hy-
väksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa 

ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 
 

24 § Jäteastian merkitseminen 

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan ke-
rättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomäärä-
yksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. 
 
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön tai jätteen käsittelyn järjestävän tahon 

yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä 
jäteastian haltijan yhteystiedoilla. 
 

25 § 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 työturvallisuus-
riskin.  
 

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään  
 
 alle 120 litran astiat: 20 kg 
 120 – 240 litran astiat: 40 kg 
 241 – 660 litran astiat: 60 kg 

 
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 kuljetetta-
via jätteitä. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa 
kuormattua sen turvallisesti. Irtojätesäkki tai muu jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen 
on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteis-

töittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 
Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään 
sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 
 
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. 
Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. 

 
Biojäte on pakattava jätehuoltomääräysten liitteen 1 lajitteluohjeen mukaisesti. Biojätteen keräämi-
seen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 
 
Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista. Sekalaisen 
yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan ei saa laittaa 

 
 palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

 vaarallisia jätteitä 

 lääkkeitä 

 erityisjätteitä 

 aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat 

aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai 

jätteenkäsittelijälle 

 aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi 

jätteen kuormaamista tai purkamista 

 nestemäisiä jätteitä 

 hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 

 suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

 suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 
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 käymäläjätteitä 

 
Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen 

jäteastiaan ja kuivajäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 
 

26 § Tyhjennysvälit 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti niin, ettei jäteastias-
ta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seu-
raavasti: 
 

Jätelaji 
 

Pisin tyhjennysväli 

Sekajäte  4 viikkoa 

Kuivajäte (kiinteistöllä on biojätteen 
erilliskeräys tai kompostointi) 

8 viikkoa 

Sekajätteen syväkeräys 8 viikkoa 

Biojäte 2 viikkoa 

Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäi-
liöön tai koneellisella jäähdytyksellä 
varustettuun säiliöön 

4 viikkoa 

Kartonkipakkausjäte 16 viikkoa 

Muovipakkausjäte 16 viikkoa 

Pahvipakkausjäte 6 kk 

Metalli 6 kk 

Lasipakkausjäte 6 kk 

 

Jäteastioiden tyhjennysvälit voidaan pidentää edellä esitetyn taulukon mukaiseksi ilmoituksen perus-
teella. Ilmoitus tehdään jätehuollon järjestävälle taholle (ks. liite 1). Taulukossa esitettyä pidemmistä 
jäteastian tyhjennysväleistä tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan 
jätehuoltoviranomaiselta. 

 
Hyötyjätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei hyötyjätteitä sijoiteta sekalaisen 
yhdyskuntajätteen joukkoon hyötyjätteiden jäteastioiden täyttymisen vuoksi. 
 

27 § Kunnossapito ja pesu 

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Bio-
jäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
 

 

6 Luku Jätteen keräyspaikat 

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta 
estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla 
suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään 
auki. 
 
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustal-
le. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi 

siirtämättä muita jäteastioita. 
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Tyhjentäjän käytössä on oltava siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet, jos keräysvälineiden siirto-
väylän kaltevuus ylittää 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne 

aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän 
käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet. 
 
Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunois-

ta. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, sen riittä-
västä ilmastoinnista ja viemäröinnistä on huolehdittava. Keräyspaikan sijoittamisessa on otettava 
huomioon paloturvallisuus. 
 
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai 
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, 
kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteas-
tioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 
 
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava mahdollisimman lähelle katu- tai tiealuetta siten, 
että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jä-

teastioista. Keräysvälineiden sijoittamisessa kiinteistölle ja jätetilan rakentamisessa on noudatettava 

kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikenne-
lain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräys-
paikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen on selvitettävä. 
 
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyh-
jentämään jäteastiat. 

 
Jätteenkuljetusurakoitsija ja kiinteistön haltija sekä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kulje-
tusten järjestäjä (kuten Kiertokapula Oy tai kunta, mikäli kunta toimii itse kuljetusten järjestäjänä) 
pyrkivät ensisijaisesti määrittämään jäteastialle määräysten mukaisen sijoituspaikan, mikäli keräysvä-
line sijaitsee paikassa, jonne jäteautolla ei ole jätehuoltomääräysten mukainen turvallinen ja esteetön 
pääsy. Jätehuoltoviranomainen määrittää keräyspaikan, jos edellä mainitut toimijat eivät pääse sopi-
mukseen sijoituspaikasta. Jäteastian tyhjennysväli ja vaadittava koko määritetään sitä käyttä-

vän/käyttävien kiinteistöjen mukaan. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräyspaikalle toimi-
tetaan tarvittaessa vuokra-astia, jolloin astiavuokra ja tyhjennysmaksu peritään kunnan jätetaksan 

mukaan. Lasku jaetaan tarvittaessa yhteistä astiaa käyttävien kiinteistöjen kesken.  
 

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteis-
töittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain 
sopii oveen. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyt-
tää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avain-
säiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. 

 
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoi-
suudesta. 
 

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat (sekalaisen yhdyskuntajätteen 

aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet) 

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevia määräyksiä sovelletaan kunnan, Kiertokapula Oy:n, tuot-
tajien ja mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekalaisen yh-
dyskuntajätteen aluekeräyspisteillä ja hyötyjätepisteillä. 
 
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jä-
teastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toi-

mittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. 
 
Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan jätehuol-
toviranomaisen ja maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
lupa. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
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Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, 
puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäris-

tön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräys-
paikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. 
Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 

 
 

7 Luku Jätteenkuljetus 

31 § Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 6.00–22.00. Poik-
keuksellisesti kuormausta voidaan tehdä lauantaisin ja pyhäpäivisin klo 7.00–21.00. Kuormaus on 
tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi eikä siitä saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle 
tai terveydelle. 
 
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle on sallittu, 

jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kulje-

tettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista 
tai ympäristö- tai terveyshaittaa.  
 

32 § Kuljettaminen 

Jätteet saa kuljettaa seuraavin tavoin: 
 

1. puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä 

2. umpikorisessa kuljetusvälineessä 

3. jäteastiana käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä 

4. avolavalla, jolloin jätteet tulee peittää tai suojata muulla tavoin. 

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. 

 
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voi-
daan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrät-
tämiselle tai hyödyntämiselle. 
 

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava 
mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Siirtoasiakirja koskee vaarallisen jätteen, saostus- 
ja umpisäiliölietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteen, rakennus- ja purkujätteen sekä pilaan-
tuneen maa-aineksen kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei 
koske kotitalouksia. 
 

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt 
tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava 
jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. 

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä. 
 
Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee 
olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. 
 
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä 
niiden luovuttamisen jälkeen. 
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34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja  

käsittelypaikkoihin  

Jätteenkuljettajan on kuljetettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajien osoittamaan vastaanotto-
paikkaan. Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on kuljetettava Kiertokapula 
Oy:n vastaanottopaikkoihin. 
 
Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanotto- ja käsittelypai-

koista tietoverkossa.  
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jät-
teiden 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 vastaanot-

topaikan 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 sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jäte-

lajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 
 

35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan 
kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä 
ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina. 
 
Kun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön määräaikainen keskeytys on enintään kuusi (6) 
kuukautta, keskeytyksestä sovitaan joko kunnan, Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljettajan kanssa riip-
puen kunnan kuljetusjärjestelmästä (ks. liite 1). Keskeytyksestä tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomai-

selle. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytys edel-
lyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.  
 

Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään näiden jätehuolto-
määräysten 26 §:n mukaista jäteastian tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.  
 

 
 

8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa 

syntyvät lietteet  

36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on pois-
tettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjennystarve on tarkistettava säännölli-
sesti, vähintään kerran vuodessa. Jätevesiliete on poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan 
vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jäteve-

sien käsittelyyn.  
 

Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on 

poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.  

 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.  

 
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennystarve on tarkastettava säännöllisesti, vähintään ker-
ran vuodessa, ja kaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava 
säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.  
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Fosforinpoistokaivot on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot 

on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen lietetilojen, fos-
forinpoistokaivojen sekä hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja 
huolloista. Kirjanpidossa tulee esittää tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen ajankohdat, tyhjen-
nysten suorittajat ja lietteiden vastaanottopaikat. 

 
Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi 
vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain 142 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin. 
 
Kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toi-
mitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei niitä ole käsitelty omatoimisesti 37 §:n mu-
kaisesti. 

 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää, että 
kiinteistö on käyttämätön. Keskeytyksestä ilmoitetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. 
 

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä 
tilanteita ilmoitus- ja poikkeamismenettelyineen. 
 
Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellol-
le tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Liete on aina käsi-

teltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä 
tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nit-
raattiasetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista 
(24/2011). 
 
Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai 
muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Lietteen vastaanottaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä 

(4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin 
edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jätevesilietteen yhteiskäsittely vaatii poik-
keamislupaa jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Poikkeamista 
hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Poikkeamishakemuksen tulee sisältää 

lietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöis-
tä, joiden lietteitä hyödynnetään. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsit-

telykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämispaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamis-
lupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.  
 
Jätevesijärjestelmässä syntyvän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään 
vain kantovesi. Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, lietteen kompostointi on mahdollis-
ta vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. 

Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsit-
tely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomai-
nen puoltaa luvan myöntämistä.  
 
Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja sen määrä on vähäinen, 
lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti. 
 

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa 

kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. 
 
Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 19 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnan osoitta-
maan paikkaan. 
 

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti tai hyödyntää ra-
vinteena pelloilla. 
 
Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levit-
tää metsään tai muualle maastoon. 
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9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen 

38 § 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. Ta-
pahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. 
 
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai 
tapahtuman kokoonkutsujaa. 

 
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilai-
suuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jä-
teastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 
 

Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja kerätä erikseen tapahtuman luon-

teesta riippuen omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet seuraavasti: 
 

Jätelaji Erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy 

Biojäte vähintään 50 kg 

Kartonki- ja pahvipakkausjäte vähintään 20 kg 

Muovipakkausjäte vähintään 20 kg  

Lasipakkausjäte vähintään 50 kg 

Metalli vähintään 50 kg 

Puujäte vähintään 50 kg 

 
 

Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 
 

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

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

 

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.  

 
Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vas-
taanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.  
 
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
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Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Kiertokapula 

Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi 
sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vas-

taanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan 
järjestämisestä Kiertokapula Oy:n kanssa, tai Kiertokapula Oy:n niille osoittamaan paikkaan. 
 
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syn-

tyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. 
 
Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanot-
tajan kanssa. 
 
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaa-
rallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. 

 

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Muilla kuin omakotikiinteistöllä 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 ottaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.  
 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. 
Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia 
olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.  
 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellai-
seen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedo-
tettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 
 

42 § Erityisjätteet 

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkit-
tävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. 
 

43 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.  
 

Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava 
polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
 
 

11 Luku Muut määräykset 

44 § Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jäte-
huoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava 
jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elin-

keinotoimintaan siltä osin, kuin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen ELY-
keskukset.  
 
Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä pakko-
keinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa. 
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46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen 

näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 
 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, ai-
heuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 
 

47 § Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020 ja niillä kumotaan 1.1.2007 voimaantulleet 

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset, sekä 1.9.2015 voimaan tulleet jätelautakunta Kol-

menkierron alueen jätehuoltomääräykset. 

 

Näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:ien mukainen muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee 

voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa ky-

seessä olevalla alueella kuitenkin viimeistään 31.5.2022. Keräysvelvoitteen alkamisesta tiedotetaan 

erilliskeräykseen velvoitetuille kiinteistöille hyvissä ajoin ennen velvoitteen alkamista.  

 

Näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:ien mukainen kartonki-, lasipakkausjätteen ja metallin erillis-

keräysvelvoite sekä 15 §:n mukainen energiajätteen keräyskielto tulevat voimaan Nurmijärven kun-

nassa kuuden kuukauden kuluttua määräysten voimaantulosta.  
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LIITE 1 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät 

 

Kunta Sekajäte Kuivajäte Biojäte Metalli Lasi Kartonki Muovi 

Hattula 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Hausjärvi 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan jär-
jestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Hyvinkää 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Hämeenlin-
na 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Janakkala 
kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Järvenpää 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Kerava 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Loppi 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan  
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Mäntsälä 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-

la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-

pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-

la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-

pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-

pula Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Nurmijärvi 
kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
(L&T Oyj) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Riihimäki 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 

järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Tuusula 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kiinteistön 
haltijan 
järjestämä 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

Valkeakoski 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertokapu-
la Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
(Kiertoka-
pula Oy) 

kunnan 
järjestämä 
aikaisintaan 
1.1.2021 
alkaen 

 

Saostus- ja umpisäiliölietteissä on koko alueella käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. 
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Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

 

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen: 

 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula 

ja Valkeakoski: Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu 

 Nurmijärvi, biojäte, Lassila & Tikanoja Oyj 

 

Ilmoitukset yhteisistä jäteastioista sekä jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien pidennyksistä 

tehdään edellä mainitulle taholle.  

 

Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituisia asuinkiin-

teistöjä sovitaan edellä mainittujen tahojen kanssa. Vapaa-ajan asuntojen osalta tyhjennysten keskeytys 

voidaan sopia edellä mainittujen tahojen kanssa enintään 11 kuukauden ajaksi kalenterivuodessa, mikäli 

vapaa-ajan asuntoa ei käytetä kyseisenä aikana. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

 

Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen: 

 Janakkala, Nurmijärvi 

Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta 

kiinteistöltä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että yritys kuuluu 

ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.  

 

Ilmoitukset yhteisistä jäteastioista tehdään jätehuoltoviranomaiselle (jätelautakunta Kolmenkierto). 

Ilmoitukset jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien pidennyksistä tehdään jätteenkuljetusyrityksel-

le.  

 

Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituisia asuinkiin-

teistöjä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Vapaa-ajan asuntojen osalta tyhjennysten keskeytys 

voidaan sopia edellä mainittujen tahojen kanssa enintään 11 kuukauden ajaksi kalenterivuodessa, mikäli 

vapaa-ajan asuntoa ei käytetä kyseisenä aikana. 

 

Biojätteen pakkausohje: 

 

Biojäteastiassa ei saa käyttää biohajoavaa pussia. Biojäte on pakattava muovipussiin tai paperiin ennen sen 

sijoittamista biojäteastiaan lukuun ottamatta Nurmijärven kuntaa. 

 

Nurmijärven kunnassa biojätettä ei saa pakata muovipussiin. Biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin tai 

paperiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. 
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1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (JäteL, 646/2011), valtioneuvoston asetukseen jätteistä 
(jäteasetus, VNA 179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuolto-

määräyksiin. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä. 
 
Nämä jätehuoltomääräykset koskevat Hyvinkään, Hämeenlinnan, Järvenpään, Keravan, Riihimäen ja 
Valkeakosken kaupunkeja sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven ja 
Tuusulan kuntia. 
 
Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä kunnan jätehuollon jär-

jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, 
keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä. Määräyksiä voidaan antaa myös 
toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle 
tietoja jätteen kuljetuksista. 
 
Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jättei-

siin (JäteL 32 §) ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin (JäteL 33 §). Jätelain 32 §:n mu-

kaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa 
asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet. Samoin kunnan 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluu kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien 
jätteiden jätehuolto. Myös liikekiinteistöjen jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-
suuden piiriin, jos liikekiinteistön jäte kerätään yhdessä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvän jät-
teen kanssa. Lisäksi kunnalla on jätelain 33 §:n mukaan velvollisuus järjestää toissijaisesti kunnan 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuolto.  
 
Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvis-
tä lietteistä. Lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8. Tämä tulee ottaa huomioon 
tulkittaessa jätehuoltomääräysten muita määräyksiä, jotka koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuol-
lon piiriin kuuluvia jätteitä. 
 

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 
syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. Määräyksissä 

tuottajavastuunalainen jäte ohjataan tuottajille käsiteltäväksi. 
 
Jätehuoltomääräykset eivät pääsääntöisesti koske elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätteitä. Tällaisen toiminnan jätehuollon 
järjestämisestä säädetään jätelainsäädännössä (esim. JäteL 8, 13 ja 15 §:t). Jätelain 91.1 §:n mu-

kaan jätehuoltomääräyksissä voidaan kuitenkin antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanot-
toon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös 
muiden kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Tällöin 
määräykset koskevat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jättees-
tä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Siten osa mää-
räyksistä koskee myös elinkeino- ja muuta yllä mainittua toimintaa. Nämä määräykset on listattu tar-

kemmin jätehuoltomääräysten 1 §:ssä. 
 
Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta 
määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Muita kunnallisia määräyksiä ovat rakennus-
järjestys, terveydensuojelujärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Kunnan ympäristönsuojelumää-
räysten tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Jätehuoltomääräysten omatoimista 

käsittelyä ja hyödyntämistä (luku 4) ja lietteitä (luku 8) koskevat määräykset liittyvät läheisesti ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja niistä voi olla määräyksiä kuntien ympäristönsuojelumää-
räyksissä.  
 
Jätehuoltomääräyksissä ei päätetä jätteenkuljetusjärjestelmistä. Jätelautakunta tekee päätökset jät-
teenkuljetusjärjestelmistä erikseen. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnittain ja jäteja-
keittain nykyiset jätteenkuljetusjärjestelmät. Liitettä voidaan päivittää tarvittaessa. 
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2 § Määritelmät 

Määritelmissä on esitetty ainoastaan jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset käsitteet. Mikäli käsi-

te on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, otetaan käsitteen määritelmä sellaisenaan jätehuoltomää-
räyksiin. 

 
Määritelmiä on 1.4.2020 päivityksen yhteydessä tarkennettu. 
 

3 § Jätehuollon tavoitteet  

Jätelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja 
haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonva-
rojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelain 8 §:ssä on 
esitetty yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä. Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen 
toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille.  
 

 
 

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-
suuden piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen 
vastaanottopaikkaan (JäteL 41.1 §). Lähtökohtaisesti liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään ta-
pahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomainen voi myös tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkul-

jetusta ei järjestetä alueella (JäteL 35.4 §). Aluekeräyspisteeseen liittyminen on vaihtoehto kiinteistön 
liittymiselle kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen 
järjestämiseksi. Päätös kunnallisen yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä aluekeräyspisteisiin perus-
tuvalla keräyksellä voidaan tehdä, jos kiinteistölle tai sen läheisyydessä sijaitsevalle keräyspaikalle ei 
ole mahdollista kulkea jäteautolla (tai veneellä), alueella on vähän jätteen haltijoita tai alueella syntyy 
vähän kuljetettavaa jätettä. 
 

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon 

järjestämisvelvollisuuden perusteella 

Jätelain 33 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jätehuollon järjes-
tämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen jätehuolto tietyissä tapauksissa. Mikäli jätteen haltijan 
tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla ja tuotettu jäte pystytään käsittelemään 
kunnan jätehuoltojärjestelmässä, jätteen haltija voi pyytää kuntaa järjestämään sen jätehuolto. Tar-
vittavista jätehuoltopalveluista tehdään sopimus Kiertokapula Oy:n (kunnan jätelaitos) sekä palveluita 

tarvitsevan toimijan välillä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jos kysymyksessä on jatkuvasti ja 
säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu. 
 
Määräys on erotettu edellisestä 4 §:stä, koska tässä tarkoitetuilla toimijoilla ei ole velvollisuutta liittyä 
kunnan jätehuoltojärjestelmään vaan kyse on mahdollisuudesta. 
 

Määräyksen otsikkoa muutetaan jätelain muutoksen 445/2018 kavennettua jätehuollon kuntavastuuta 
myös julkisen sektorin hallinto- ja palvelutoiminnan osalta. 

 
Määräystä on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä (438/2019). Määräykseen on lisätty, että 
määräaikainen sopimus liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään voidaan tehdä kunnan kanssa. 
Näin toimitaan, mikäli kunta hankkii jätteenkuljetuspalvelun itse. Muutoin sopimus tehdään Kiertoka-
pula Oy:n kanssa. 
 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä (JäteL 36 ja 37 

§:t). Kunnassa tai sen osassa voi olla käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jos kun-
nan jätehuoltoviranomainen on jätelain 37 §:n mukaisesti niin päättänyt.  
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Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan velvollisuutena on varmis-

taa, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys kuuluu jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tuun jätehuoltorekisteriin. Jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen tulee tehdä 

jätelain 94 §:n mukainen hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Alueellinen elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymistä 
koskevasta hakemuksesta (JäteL 96 §). Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta näh-
täväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 

 
Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnittain ja jätejakeittain nykyiset jätteenkuljetusjär-
jestelmät. Liitteessä on esitetty myös tarkemmin liittymistavat kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
eri kuljetusjärjestelmissä. Liitettä päivitetään tarpeen mukaan. 
 
Määräykseen on lisätty, että liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla 
yhteyttä kunnan jätehuollon asiakaspalveluun, mikäli kunta vastaa jätehuollon asiakaspalvelusta itse. 
 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavil-
le jätteille (JäteL 40 §). Kiinteistön haltijan on hankittava sinne tarvittavat jäteastiat eri jätejakeiden 

keräystä varten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, 

jos sitä ei voida järjestää kiinteistölle ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.  

 

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Jätteen vastaanottopaikka voidaan myös järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa 
(JäteL 40 §). Yhteisen jäteastian eli yhteisastian käyttö on jätehuoltomääräyksissä mahdollistettu lä-
hekkäin sijaitseville kiinteistöille. Myös tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteasti-
oita, jolloin yhteinen jäteastia ei sijaitse vierekkäisillä kiinteistöillä, mutta se on kuitenkin osakkaiden 
helposti käytettävissä. 
 
Määräyksessä ei ole määritelty välimatkaa kiinteistön ja jäteastian välillä. Välimatkojen kiinteistöiltä 

jäteastialle pitää kuitenkin olla riittävän lyhyet. Jäteastia on myös mahdollista sijoittaa kulkureitin 
varrelle siten, että se on helposti saavutettavissa. Yhteisastia voi sijaita esimerkiksi kiinteistöille johta-
van tien alussa, jolloin kaikki kiinteistöillä asuvat kulkevat sen kautta.  
 
Kiinteistöjen lähekkäisyys määritellään tapauskohtaisesti. Mikäli kiinteistöt eivät sijaitse lähekkäin tai 

lähialueella, jätehuoltoviranomainen voi ratkaista asian poikkeamishakemuksen perusteella. Yhteisas-

tian perustamisen vakituisen asunnon ja vapaa-ajanasunnon välillä tulee perustua kiinteistöjen lähek-
käisyyteen. Kiinteistöjen omistussuhteet (saman omistajan omistuksessa olevat kiinteistöt) tai suku-
laisuussuhteet eivät voi olla perusteina yhteisastian käyttämiselle. 
 
Useimmiten yhteisastiaa käytetään sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen keräämiseen. Yh-
teisastioita voidaan käyttää myös hyötyjätteiden ja biojätteen keräämiseen esimerkiksi pientaloalueil-
la, joilla niiden erilliskeräys on vapaaehtoista.  

 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastialle ja kuivajäteastialle on määrätty vähimmäistilavuus (600 
litraa), kun sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus 
vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai 
jätteen epäasianmukaista käsittelyä.  
 
Yhteisen jäteastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta tulee ilmoittaa jätehuoltomääräysten 

liitteen 1 mukaisesti. Yhteisen jäteastian käyttäjätiedot ovat tärkeitä myös jätelain 143 §:n mukaisen 

kuljetusrekisterin ylläpidossa. Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä kiinteistöjen jät-
teenkuljetuksista.  
 
Yhteisastialle on nimettävä yhteyshenkilö, johon jätteenkuljetuksen suorittaja tai viranomaiset voivat 
olla yhteydessä yhteisastian ylläpitoon liittyvissä asioissa.  

 
Määräykseen on lisätty, että yhteisastiasta on ilmoitettava kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
kunnalle, mikäli kunta vastaa jätehuollon asiakaspalvelusta itse.  
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9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset  

järjestelmät 

Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat lähikeräysjärjestelmät tulkitaan yhdeksi kiinteistöittäisen 
jätteenkuljetuksen muodoksi. Siten liittymisvelvoite kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan 
täyttää liittymällä putkikeräysjärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän käyttäjäksi.  
 
Määräykseen on lisätty maininta lähikeräysjärjestelmästä, mitä termiä on Kiertokapula Oy:n kanssa 

sovittu käytettävän toimialueellamme kyseisistä keräysjärjestelmistä. Maininta syväkeräysastioiden 
käytöstä poistetaan, koska termi on vakiintunut arkipäivän käyttöön. 
 

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin 

soveltumattomien jätteiden kuljettaminen  

Jätelain 41.2 §:n mukaan jätteen haltija voi järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka poikkeukselli-
sen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kuljetettavaksi tavanomai-

sessa jätteenkuljetuksessa. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut huonekalut ja muut 
suurikokoiset esineet sekä puutarha- ja remonttijätteet. Tällaisten jätteiden kuljetuksesta tulee olla 
määräys kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Määräys on tarpeelli-

nen, jos halutaan sallia suurikokoisten jätteiden kuljettaminen omatoimisesti Kiertokapula Oy:n tai 
kunnan osoittamiin paikkoihin.  
 
Kunta tai kunnallinen jätelaitos voi tarjota noutopalvelua suurikokoisille jätteille. Palvelu on vapaaeh-

toinen ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Myös yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuolto-
rekisteriin, voivat tarjota tällaista palvelua kiinteistöille.  
 

11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste 

Jätelain 35.4 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta 
ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa 
jätettä. Jätehuollon palvelutason turvaamiseksi tällaisilla alueilla voi olla tarpeen järjestää sekajätteen 
aluekeräyspisteitä, mikäli kiinteistöt eivät itse järjestä yhteisiä jäteastioita. Kiinteistöjä ei kuitenkaan 
voi velvoittaa järjestämään yhteisiä jäteastioita (HE 199/2010 vp, s. 88). 
 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevat kiinteistöt voivat väliaikaisesti varastoida jät-

teitä kiinteistöillään ennen niiden viemistä aluekeräyspisteisiin. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua ros-
kaantumista tai hygieenisiä haittoja. Varastoinnin tulee olla lyhytaikaista. 
 
Jätehuoltomääräyksissä ei ole mahdollista ylläpitää ajantasaista tietoa aluekeräyspisteistä, joten luet-
telo kunnista, joissa aluekeräyspisteitä on, poistetaan. Aluekeräyspisteitä voidaan perustaa kuntiin, 

mikäli tarve niin vaatii. Ensisijaisesti kiinteistön on kuitenkin järjestettävä mahdollisuuksien mukaan 
oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia ja liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
Aluekeräyspisteen mahdollisuus on kuitenkin varattava heille, jotka eivät voi kiinteistöittäiseen jät-
teenkuljetukseen liittyä. Tieto aluekeräyspisteistä on saatavilla Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelusta. 
 

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Määräyksen tarkoituksena on selvittää kiinteistöjen haltijoille ja jätteen tuottajille vastaanottopaikat, 
joihin jätteet voi toimittaa. Jätteenkuljettajille tarkoitettu määräys vastaanottopaikoista on sisällytetty 
luvun 7 kuljettamista käsittelevien määräysten 34 §:ään.  
 

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ja kunnan yhdyskuntajätehuollon pii-

riin kuuluvat jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, toimitetaan omatoimi-
sesti Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja tuottajavastuunalaiset jätteet tuottajien 
järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Kunnilla voi olla myös omia vastaanottopaikkoja puutarhajätteille. 
Näitä voivat olla esimerkiksi maankaatopaikat, mikäli kuntien maankaatopaikkojen ympäristöluvissa 
puutarhajätteiden vastaanotto on sallittu. Kuntien järjestämistä omista jätteenkeräykseen liittyvistä 
tempauksista tai vastaanottopaikoista on syytä sopia Kiertokapula Oy:n kanssa tai tuottajien kanssa, 

jos kyseessä on tuottajavastuunalainen jäte. Olennaista on, että jätteet ohjautuvat niille tahoille, joilla 
on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. 
 
Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisällytetty yksityiskoh-
taista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n kotisivuilla on esitetty yhtiön järjestämät vas-
taanottopaikat.  
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Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi 

on esitetty jätehuoltomääräysten 36 §:ssä. 
 

 
 

3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit  

Hyötyjätteille annettavilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mukaista etusi-
jajärjestyksen toteutumista ja jätelain 15 §:n mukaista velvollisuutta pitää erilaatuiset jätteet erillään. 
Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen 
14 §:ssä esitetty kierrätystavoite täyttyy. Tarkoituksena on kannustaa jätteen haltijoita erottamaan 

hyötyjätteet sekalaisesta yhdyskuntajätteestä.  
 
Erilliskerätty hyötyjäte on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, joten 
se tulee toimittaa kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavas-
tuunalaisten jätteiden osalta kiinteistöt tulee jätelain mukaisesti velvoittaa toimittamaan jäte tuotta-
jien vastaanottopaikkaan. Pakkausjätteiden tuottajavastuun tullessa voimaan täysimääräisenä 

1.1.2016 lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten jätehuolto siirtyi kokonaan tuottajien vastuulle. 

 
Pakkausjätteet muodostavat merkittävän osan erilliskerättävistä hyötyjätteistä. Kunta voi edelleen 
täyden tuottajavastuun tultua voimaan huolehtia kyseisten pakkausjätteiden täydentävästä kiinteis-
töittäisestä jätteenkuljetuksesta tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan (JäteL 35.2 §). Lisäksi 
kunta voi järjestää täydentävää pakkausjätteen alueellista keräystä (JäteL 47.3 §).  
 

Kunta huolehtii pakkausjätteiden täydentävästä kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta jätehuolto-
määräysten 16 ja 17 §:ien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa erilliskerättyjen pakkausjätteiden 
noutamista niiltä kiinteistöiltä, joita koskevat jätehuoltomääräyksissä annetut erilliskeräysvelvoitteet 
tai jotka voivat liittyä pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vapaaehtoisesti jäte-
huoltomääräyksissä luetelluin edellytyksin. Jätehuoltomääräysten 13 §:ssä ei päätetä pakkausjätteitä 
koskevasta kuljetusjärjestelmästä.  
 

Kunta voi huolehtia täydentävästä kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta joko kunnan järjestämänä 
jätteenkuljetuksena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Liitteessä 1 on esitetty 

jätelautakunta Kolmenkierron alueen kuntien jätteenkuljetusjärjestelmät myös pakkausjätteiden osal-
ta.  
 
Kiinteistön haltijalla on mahdollisuus järjestää erilliskerätyn pakkausjätteen jätteenkuljetus kiinteistöl-
tä, jos pakkausjätettä ei kuljeteta tuottajan tai kunnan huolehtimassa täydentävässä kiinteistöittäises-

sä jätteenkuljetuksessa (JäteL 41.3 §).  
 

14 § Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla 
kiinteistöillä tulee olla jäteastia sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tai kuivajätteelle. Kiinteistöillä voi olla 
myös jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaisia yhteisiä jäteastioita tai 9 §:ssä tarkoitettuja korttelikohtai-
sia järjestelyjä.  
 
Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte ohjautuvat energiahyödyntämiseen.  Etusijajärjestyksen nou-
dattamiseksi on tärkeää, että sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja kuivajätteestä saadaan syntypaik-

kalajittelun ja erilliskeräyksen kautta eroteltua kaikki kierrätyskelpoiset jakeet. Sekalainen yhdyskun-

tajäte saa sisältää biojätettä, mutta kuivajäteastiaan sitä ei saa laittaa. Lisäksi on otettava huomioon, 
että esimerkiksi metalli on tärkeää saada erotettua energiahyödyntämiseen menevästä sekalaisesta 
yhdyskuntajätteestä ja kuivajätteestä.  Jäteastioihin voidaan kuitenkin laittaa esimerkiksi hehkulamp-
puja ja lasijätettä, joka ei sovellu erilliskeräykseen. 
 

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajä-
te ohjautuvat energiahyötykäyttöön. Jäte toimitetaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimalaitokseen. 
Energiajakeen muu kerääminen näiltä kiinteistöiltä ei ole sallittua, koska kyseinen jäte kuuluu kunnan 

jätehuoltojärjestelmään.  
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Nurmijärvellä energiajätteen keräämisen lopettamiseen annetaan siirtymäaika kuusi (6) kuukautta 

määräysten voimaantulosta.  
 

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja  

erilliskeräysvelvoitteet 

Hyötyjätteille annettavilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mukaisen etusi-
jajärjestyksen toteutumista.  Erilliskeräysvelvoitteilla vaikutetaan myös energiahyödyntämiseen oh-

jautuvan sekalaisen yhdyskuntajätteen ja kuivajätteen laatuun, sillä esimerkiksi metalli ja lasi haittaa-
vat polttoprosessia. Kiinteistöittäisellä hyötyjätteiden keräysvelvoitteilla helpotetaan myös asukkaiden 
jätteiden lajittelua. 
 
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat ainoastaan taaja-asutusalueita, joilla tarkoitetaan raken-
nettuja kunnan asemakaava-alueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. 
Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet. Lisäksi määräykses-

sä mahdollistetaan lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen liittyminen 
hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen taaja-asutusalueella ja keräysreittien varrella. 
Näiden kiinteistöjen osalta liittyminen tapahtuu sopimalla asiasta kuljetusjärjestelmästä riippuen kun-
nan, Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa.  

 
Muissa tapauksissa kunnalla ei ole velvollisuutta tarjota hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen palvelua. Hyötyjätteiden pakollisen tai vapaaehtoisen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ul-

kopuolelle jäävillä kiinteistöillä kiinteistön haltija voi sopia itse jätteenkuljettajan kanssa pakkausjät-
teiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta niin halutessaan (JäteL 41.3 §). On huomattava, että 
edellä mainittu oikeus koskee ainoastaan pakkausjätteitä, ei muita hyötyjätteitä. 
 
Määräykseen on lisätty täsmennys biojätteen lajitteluohjeistuksesta. 
 

Lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteet tulee lajitella tuottajan antamien ohjeiden mukaan. Tuottajalla ei 
ole velvollisuutta vastaanottaa muuta kuin tuottajien antamien ohjeiden mukaisesti lajiteltua pakkaus-
jätettä. Pakkausjäteasetuksen 9 §:n mukaan tuottajien tuli järjestää muovipakkausjätteen keräämistä 
varten alueellisten keräyspaikkojen verkosto viimeistään 1.1.2016. Jätelautakunta Kolmenkierron alu-
eella on myös muovipakkausjätteen alueellisia keräyspaikkoja.  
 
Muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee taaja-asutusalueella sijaitsevia vähintään viiden (5) 

huoneiston asuinkiinteistöjä koko toimialueella. Siirtymäaika velvoitteen järjestelyihin alkaa mää-

räysten voimaantultua ja päättyy Kiertokapula Oy:n aloittaessa muovipakkausjätteen keräämisen 
kyseisellä alueella. Muovipakkausjäte kerätään tuottajien antamien ohjeiden mukaan. Mikäli muovi-
pakkausjätteen keräys laajenee sisältämään kaiken kierrätyskelpoisen muovin, lajittelu tapahtuu kul-
loinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite on lisätty 
määräyksiin kuntalaisten aktiivisen muovinlajittelun mahdollistamiseksi. Jätehuoltoviranomainen on 
saanut paljon yhteydenottoja muovinkeräyspisteiden lisäämiseksi. Erilliskeräysvelvoitteella paranne-

taan palvelutasoa rivi- ja kerrostalojen osalta.  
 
Biojätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitetta ei tarvitse soveltaa, mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte 
kompostoidaan määräysten 19 §:n mukaisesti.  
 
Nurmijärvellä kartonkipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan vähintään viiden (5) 

asunnon asuinkiinteistöjä ja lasi- ja metallipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite vähintään 10 asunnon 
asuinkiinteistöjä. Siirtymäaikaa velvoitteen järjestelyihin on kuusi (6) kuukautta määräysten voimaan 
tulosta. 
 

Määräys koskee myös lähikeräysjärjestelmissä erilliskerättäviä jätteitä niihin liittyneiden asuinkiinteis-
töjen määrän mukaisesti. 
 

Jätelain 49.2 §:n mukaan paperituotteiden tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen paperituot-
teiden kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos kiinteistö sijaitsee 
muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistöjen tulee kuitenkin 
järjestää paperinkeräystä varten keräysastia. 
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17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä 

syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet  

Määräyksessä annetut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvel-
vollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä, jotka eivät ole asuinkiinteistöjä. 
Lisäksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (JäteL 33 §) perusteella kunnan jäte-
huoltojärjestelmään jätteensä toimittavat kiinteistöt voidaan velvoittaa noudattamaan määräyksen 
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita. 

 
Määräykseen on lisätty täsmennys biojätteen lajitteluohjeistuksesta. 
 
Muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite määrätään myös muille kuin asuinkiinteistöille koko toimi-
alueella. Siirtymäaika velvoitteen järjestelyihin alkaa määräysten voimaantultua ja päättyy Kiertoka-
pula Oy:n aloittaessa muovipakkausjätteen keräämisen kyseisellä alueella. Muovipakkausjäte kerätään 
tuottajien antamien ohjeiden mukaan. Mikäli muovipakkausjätteen keräys laajenee sisältämään kaiken 

kierrätyskelpoisen muovin, lajittelu tapahtuu kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.  
 
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat ainoastaan taaja-asutusalueita, joilla tarkoitetaan raken-
nettuja kunnan asemakaava-alueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. 

Etusijajärjestyksen noudattamisen edistämiseksi määräyksessä mahdollistetaan lajittelu- ja erilliske-
räysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen liittyminen hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jät-
teenkuljetukseen taaja-asutusalueella ja keräysreittien varrella. 

 
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet on määritelty jätteiden kertymisen perusteella. Kullekin jätejakeel-
le on määritetty syntyvään jätemäärään perustuva keräysraja kuukaudessa tai viikossa. Jätemäärät 
on arvioitu siten, että voidaan olettaa jätteiden kertymisen olevan säännöllistä. Erilliskeräykseen vel-
voittavat jätemäärät on pyritty Kuntaliiton jätehuoltomääräysten mallin mukaan määrittämään siten, 
että kutakin jätejaetta syntyisi keskimäärin 660 litraa kuukaudessa. Muovipakkausjätteen velvoittava 

jätemäärä perustuu EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöön 
16.9.2019. 
 
Velvoitteiden tulkintaa on sekä jätteen tuottajaa, Kiertokapulaa että viranomaistyötä ajatellen selkey-
tetty muuttamalla ”keskimäärin yli” –määreet, muotoon ”vähintään”. 
 
Kaikki kiinteistöt, joilla syntyy merkittäviä määriä biojätettä, on pyrittävä saamaan biojätteen erilliske-

räyksen piiriin. Tällaisia ovat esimerkiksi koulut, joissa on ruokala tai keittiö.  

 
Määräysten 16 §:stä poiketen muilla kuin asuinkiinteistöillä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite koskee 
pahvipakkausjätteitä ja puujätettä. Näiden kiinteistöjen toiminnassa pahvipakkauksia ja puujätettä 
oletetaan syntyvän enemmän kuin kotitalouksissa. 
 

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet 

Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet sekä 
vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Pakkausjätteiden lisäksi tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot. Nämä 

jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Vaarallisista 
jätteistä ja erityisjätteistä määrätään jätehuoltomääräysten 10 luvussa ja kunnallisen yhdyskuntajäte-
huollon piiriin kuuluvista lietteistä luvussa 8. 
 
Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksen 16 §:ssä tarkat erilliskeräysvelvoitteet, jotka 
koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia 

kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämis-

velvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimi-
sesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuol-
losta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiin-
teistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä 
voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä. 
 

Puutarhajäte voidaan käsitellä omatoimisesti määräysten 19 §:n mukaisesti tai toimittaa Kiertokapula 
Oy:n vastaanottopaikkoihin tai kunnan järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joita ovat esimerkiksi kun-
tien maankaatopaikat, mikäli niillä on ympäristölupa vastaanottaa puutarhajätteitä. Kuntien tulisi il-
moittaa järjestämästään puutarhajätteen keräyksestä Kiertokapula Oy:lle.  
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4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

19 § Kompostointi 

Biojätteen kompostointi on suositeltavaa kiinteistöillä, jotka eivät kuulu biojätteen erilliskeräyksen 
piiriin. Kompostointi edistää etusijajärjestyksen toteutumista.  Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan siellä 

syntyvä biojäte, voidaan jäteastian tyhjennysväli tulkita kuivajäteastian pisimmän tyhjennysvälin mu-
kaan. Määräysten 26 §:n mukaan kuivajäteastian pisin tyhjennysväli on kahdeksan (8) viikkoa. 
 
Jätelain 91.2 §:n perusteluissa (HE 199/2010, s. 116) todetaan, että jätehuoltomääräyksissä voidaan 
määrätä muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen pienimuotoi-
sesta omatoimisesta käsittelystä jätteen syntypaikalla. Siten määräysten 19 § koskee suurimmalta 
osin myös elinkeinotoiminnan harjoittamista. 

 
Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida keittiöperäistä biojätettä, puutarhajätettä, 
kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesilietteitä (ks. 37 §). Jotta kompos-
tointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon ja hoitoon kiinnitettävä huomiota. Lisäksi korostetaan, että 
kompostoriin ei saa laittaa maatumatonta jätettä. 
 

Kompostorin sijoittamiseen kiinteistöllä on määrätty etäisyydet naapurin rajasta, talousvesikaivosta ja 

vesialueesta. Etäisyysvaatimusten tarkoituksena on ehkäistä ympäristö- tai terveyshaittoja sekä hel-
pottaa valvontaa mahdollisissa riitatilanteissa. Viiden (5) metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei 
kuitenkaan koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. Risu- ja lehtikompostit eivät 
tällöin saa sisältää keittiöperäisen biojätekompostin jälkikompostia tai syötäviä, kuten juureksia, ome-
noita tai naatteja. 
 

Jätelain 41.2 § mahdollistaa myös useamman kiinteistön yhteiskompostoinnin. Mikäli samaa kompos-
toria käyttää useampi kuin kolme (3) huoneistoa, kompostorin asianmukaisen käytön kannalta on 
tarpeen nimetä sille vastuuhenkilö. Vähintään viiden (5) asuinhuoneiston kompostoinnista tulee tehdä 
ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus on tarpeen erityisesti taaja-asutusalueella, jos-
sa vähintään viiden (5) asuinhuoneiston järjestämä kompostointi korvaa määräysten 16 §:ssä esitetyn 
velvoitteen biojätteen erilliskeräyksestä. 
  

Keittiöperäistä bio- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hy-
gieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Näiden jätteiden kompostointiin käytettävän kompostorin pitää 

olla tarkoitukseen soveltuva, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on 
estetty. Taaja-asutusalueella keittiöperäistä biojätettä kompostoitaessa kompostorin tulee olla lämpö-
eristetty.  
 
Määräystä muutetaan niin, että taaja-asutusalueen ulkopuolella on mahdollista kompostoida ympäri 

vuoden lämpöeristämättömässä kompostorissa. Kompostorin jäätymistä ei nähdä ongelmana, sillä 
lämpöeristetty kompostorikin voi usein kovilla pakkasilla jäätyä. Tärkeintä on, että kompostoria tyh-
jennetään ennen talvea, jotta talven aikana muodostunut biojäte mahtuu kompostoriin. Taaja-
asutusalueen ulkopuolella arvioidaan olevan enemmän tilaa asianmukaisen jälkikompostoinnin järjes-
tämiseen.  
 

Erityisesti keittiöperäistä bio- ja ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee varmistua, että jäte on 
täysin kompostoitunut ennen sen poistamista kompostorista. Kompostoitaessa käymäläjätettä, lem-
mikkieläinten ulosteita sekä puhdistamolietteitä tulisi huolehtia siitä, että komposti saavuttaisi taudin-
aiheuttajien tuhoamisen kannalta tarvittavan lämpötilan 60–700C. Esimerkiksi kuivakäymäläjäte voi 
vaatia jälkikompostoinnin kompostorin ulkopuolella. 
 

Jätemyllyt ovat vesihuoltolaitoksen kannalta ongelmallisia, koska ne voivat aiheuttaa merkittäviä on-

gelmia viemäriverkostossa. Samoin paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtami-
nen jätevesiviemäriin aiheuttaa haittoja vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 
 

20 § Jätteen polttaminen 

Jätteiden omatoiminen polttaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä sallita kunnan jätehuolto- tai 
ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Määräyksessä esitetään tilanteet, joissa jätteen polt-
taminen on mahdollista. 
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Taaja-asutusalueen ulkopuolella sallitaan risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien 

kasviperäisten jätteiden polttaminen avopolttona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei voi sallia.  

 
Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltettavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte sekä risut ja oksat. 
Sytykkeinä voidaan käyttää vähäisessä määrin paperia, pahvia ja kartonkia. Muiden jätteiden, kuten 
polttokelpoisen muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle 

optimaaliset olosuhteet. Jätehuoltomääräyksissä ei voi ohjata tai hyväksyä tuottajavastuunalaisia jät-
teitä poltettavaksi. Keräyspaperia sekä kartonki- ja pahvijätettä haluttaisiin tavallisimmin hävittää 
polttamalla. Näille jätejakeille on kuitenkin olemassa keräysverkosto ja hyödyntämisprosessit.  
 
Perustusten varassa kiinteästi seisova rakennus ei yleensä ole jätettä, vaikka se olisi saanut purkulu-
van. Rakennuksesta puretut osat sen sijaan luokitellaan jätteiksi. Koska rakennus itsessään ei yleensä 
ole jätettä, se ei siten kuulu jätelain 3 §:n soveltamisalan piiriin (HE 199/2010, s. 63). Mikäli raken-

nusta pidettäisiin jätteenä, voisi sen polttamiseen tulla sovellettavaksi valtioneuvoston asetus jättei-
den polttamisesta (VNA 151/2013). Rakennusten polttaminen soveltuu lähinnä vain niihin hallittuihin 
tapauksiin, joissa pelastustoimi voi käyttää rakennusta harjoituskohteena.  
 
Rakennusvalvontaviranomainen tarkastelee rakennuksen purkamista maankäyttö- ja rakennuslain 
nojalla ja selvittää, onko rakennuksen purkaminen ylipäätään mahdollista. Purkulupaa tarkastellaan 

vain maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta. Tarkastelussa ei oteta kantaa purkamismenettelyyn, 

kuten rakennuksen polttamiseen pelastuslaitoksen harjoituksena. Rakennuksen hävittämistä poltta-
malla tulee tarkastella myös ympäristön pilaantumisen näkökulmasta. Siten rakennusten hävittäminen 
polttamalla soveltuu parhaiten kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Mikäli rakennusten polttamises-
ta ei ole ympäristönsuojelumääräystä, viranomainen voi harkita ympäristönsuojelulain (527/2014) 
180 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen antamista pilaantumisen ehkäisemiseksi.  
 

21 § Jätteen hautaaminen 

Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei siitä määrätä kunnan jätehuolto- tai ympäris-
tönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on mahdollista Ruo-
kaviraston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Näissä jätehuoltomää-

räyksissä ei ole erikseen annettu tarkkoja ohjeita lemmikkieläinten hautaamisesta. 
 

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa 

Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä erikseen 
sallita jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §).  
 
Kiinteistöllä syntyneen pilaantumattoman tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen hyödyntäminen 
maarakentamisessa kuuluu jätelain 41.2 §:n mukaiseen omalla kiinteistöllä tapahtuvaan pienimuotoi-
seen jätteen omatoimiseen käsittelyyn. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen on oltava niin pieni-
muotoista, että sovellettavaksi eivät tule jäteverolain (1126/2010) ja valtioneuvoston asetuksen kaa-

topaikoista (VNA 331/2013) säännökset. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen tulee olla kertaluon-
teista eikä se saa olla ammattimaista toimintaa. Hyödyntämisen tarkoituksena on korvata luonnonki-
viainesta murskeella. Määräystä on tarkennettu niin, että hyödyntäminen voi tapahtua ainoastaan 
pohjavesialueen ulkopuolella. Määräys perustuu MARA-asetukseen. Ilmoituksen jättämistä on tarken-
nettu niin, että se tulee jättää kuntaan kirjallisena. 
 

Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämistä omassa maarakentamisessa koskevat määräykset soveltuvat 
parhaiten ympäristönsuojelumääräyksiin, sillä ne tähtäävät ympäristön pilaantumisen estämiseen. 
Mikäli kunnassa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä kyseisestä asiasta, voidaan nämä 
hyödyntämistä koskevat määräykset ottaa jätehuoltomääräyksiin.  

 
Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tiili- ja betonijätteen käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitos-
maista. Tiili- ja betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa voi olla ympäristöluvanvaraista toi-

mintaa. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaan pi-
laantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 
kuin sijoittaminen kaatopaikalle on ympäristöluvanvaraista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
käsittelee ympäristölupahakemuksen, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa. 
 
Jätehuoltomääräyksiä ei myöskään sovelleta kohteisiin, joissa betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään val-
tioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, VNA 

843/2017) perusteella. Myös MARA-asetus koskee jätteiden laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä.  
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MARA-asetuksen 2.1 §:n mukaan jätteiden käyttökohteita ovat yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalka-

käytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pysäköinti-
alueet, urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit, ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsitte-

ly- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Meluesteet eivät kuulu asetuksen käyttökohtei-
siin.  
 
Jätehuoltomääräysten 22 § koskee ainoastaan kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun pii-

riin kuuluvaa jätettä. Siten jätehuoltomääräyksillä ei voida määrätä muusta kuin kiinteistön omasta 
toiminnasta syntyvän jätteen omatoimisesta käsittelystä. Määräyksessä on kuitenkin esitetty, että 
muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi. Tiili- ja betonimurskeen 
hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee 
ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta 
toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske. 

 
Ylijäämämaata ei luokitella jätteeksi, jos se on puhdasta ja sen hyödyntäminen on suunnitelmallista ja 
varmaa eli hyödyntämistapa ja -paikka on esitetty esimerkiksi rakennusluvassa tai tiesuunnitelmassa. 
Tällaisen ylijäämämaan hyödyntämistä ei siten voida säädellä jätehuoltomääräyksissä. 
 
 

 

5 Luku Jäteastiat 

23 § Jäteastiatyypit 

Jätelain 40 §:n mukaan kiinteistön haltija on velvollinen järjestämään jätteille vastaanottopaikan. 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja 
muun toimijan huolehtimaan siitä, että vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, 
maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville 
jätelajeille. 
 
Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä jäteastioita ottaen huomioon kiinteistöllä syntyvä jätemäärä, jä-
tehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjennysvälit. Jäteastiat on aina 

pystyttävä sulkemaan. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita käyttämällä ei voi perus-
tella jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa pidempää jäteastian tyhjennysväliä. 

 
Mikäli kiinteistö vastaa jäteastian hankkimisesta, voidaan jätehuoltomääräyksissä listata kiinteistöittäi-
sessä jätteenkuljetuksessa käytettävät vaihtoehtoiset jäteastiat. Jäteastioita lueteltaessa ei voida suo-
sia tietyn valmistajan jäteastioita, vaan määräyksissä kuvataan niiden teknisiä ominaisuuksia. Jäteas-
tiatyyppejä määriteltäessä on hyvä keskustella alueella toimivien jätteenkuljettajien kanssa jäteastia-

tyyppien vaikutuksesta kuljettajien työturvallisuuteen. Määräyksessä esitetyssä esimerkkilistassa on 
esitetty tavanomaisimmat kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät jäteastiat.  
 
Velvoittaminen standardin mukaisiin jäteastioihin on perusteltua, sillä markkinoilla on myös muita kuin 
standardin mukaisia sanallisen määritelmän täyttäviä jäteastioita, jotka voivat rikkoutua helpommin 
esimerkiksi kippaustilanteessa. 

 
Jätehuoltomääräyksissä on mahdollistettu myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asiasta Kier-
tokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaatioiden käyt-
töön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvallisuutta. 
 

24 § Jäteastian merkitseminen 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä 
vastaavan yhteisön yhteystiedot.  
 
Lisäksi jäteastiaan on merkittävä jäteastian haltijan tiedot tilanteissa, joissa jäteastia ei ole kiinteistön 

välittömässä läheisyydessä. Tällöin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti. 
 

25 § Jäteastioiden täyttäminen 

Jäteastioiden täyttämisestä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä, jonka mukaan jäteastioiden käytöstä 

ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta 
vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jäteasetuksen 10 §:ä mää-
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rittelemällä, mitä jäteastioihin voidaan laittaa ja miten jätteet tulee pakata. Käsin siirrettäville jäteas-

tioille on asetettu myös viitteelliset maksimipainot.  
 

Määräyksessä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte poikkeustapauksessa ja tilapäisesti jäteastian 
läheisyyteen, silloin kun jäte ei mahdu jäteastiaan. Tämä ei kuitenkaan koske aluekeräysjärjestelmää 
käyttäviä kiinteistöjä. Jätteen sijoittamisesta jäteastian ulkopuolelle ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa 
vastaanottopaikalla tai jätteenkuljetukselle. Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle ei saa myös-

kään aiheuttaa työturvallisuusriskiä, joten ylimääräiselle jätteelle on annettu 15 kg:n painorajoitus. 
 
Määräyksessä on esitetty konkreettinen lista jätteistä, joita ei saa sijoittaa seka- tai kuivajäteastiaan. 
Listauksen tarkoituksena on edistää asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon toteutumista.  
 
Kiertokapula Oy:n alueella biojätettä ei saa pakata biohajoavaan pussiin, vaan se on pakattava muo-
vipussiin tai paperiin. Biojäte toimitetaan St1 Biofuels Oy:n Bionolix -laitokselle, joka tuottaa biojät-

teestä bioetanolia liikenteen polttoaineeksi. Biohajoavat pussit aiheuttavat häiriöitä kyseisen laitoksen 
toiminnalle. 
 
Määräystä on muutettu siten, että biojätteen pakkausohje annetaan jätehuoltomääräysten liitteessä 1. 
Pakkausohjeiden erot johtuvat biojätteen käsittelylaitosten vaatimuksista.  
 

26 § Tyhjennysvälit 

Määräyksessä esitetyt jäteastioiden tyhjennysvälit koskevat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin 
kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä.  
 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, 
jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua 
tai muuta hygieenistä haittaa. Hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja aiheutuu yleensä muiden jätteiden 
seassa olevasta biojätteestä. Sekalaisen yhdyskuntajätteen sekaan voi laittaa biojätettä. Kun sekalai-
sen yhdyskuntajätteen joukkoon ei laiteta biojätettä, käytetään Kiertokapula Oy:n alueella jätteestä 
nimitystä kuivajäte. Kuivajäteastian pisin tyhjennysväli on kahdeksan (8) viikkoa. Sekalaisen yhdys-
kuntajätteen pisin tyhjennysväli on enintään neljä (4) viikkoa. Biojätteen kompostoinnilla tai erilliske-

räyksellä on siten vaikutusta jäteastian tyhjennysväleihin. Sekajätteen enimmäistyhjennysväliä ehdo-
tetaan pidennettäväksi neljäksi viikoksi ympäri vuoden. Useilla asuinkiinteistöillä jätteen määrä on 
vähentynyt kierrätysmahdollisuuksien parannuttua, vaikka biojätettä ei kompostoitaisi tai erilliskerät-
täisi. Näillä kiinteistöillä on tarve neljän viikon tyhjennysväliin ympäri vuoden. Neljä viikkoa on yleinen 

sekajäteastian tyhjennysväli Suomessa. Kesän lämmin jakso on lyhyt, joten mahdollisten hajuhaitto-
jen ilmenemisaika on rajallinen. Muutoksella halutaan myös nostaa palvelun tasoa.  

 
Biojätteen jäteastioiden tyhjennysväliä ehdotetaan pidennettäväksi enintään kahteen (2) viikkoon 
ympäri vuoden. Jäteastiat ovat usein kesäaikaan tyhjennettäessä vajaita, jolloin jätteenkuljetuksessa 
tulee turhaa ajoa reiteillä. Suomen kesän lämpimin jakso on lyhytkestoinen, joten hajuhaittojen ilme-
nemisaika on rajallinen. Muutoksella halutaan nostaa palvelun tasoa, alentaa jätteenkuljetuksen kus-
tannuksia ja ympäristövaikutuksia, ja lisäksi muutoksen toivotaan kannustavan myös aktiivisempaan 
biojätteen erilliskeräykseen. Syväkeräyssäiliöihin kerättävän biojätteen osalta tyhjennysväli on neljä 

(4) viikkoa ympäri vuoden. Mikäli pienet kiinteistöt kokevat biojäteastian viikoittaisen tyhjentämisen 
liian tiheäksi tai kalliiksi, voidaan heille suositella biojätteen yhteisastian perustamista muiden lähellä 
sijaitsevien kiinteistöjen kanssa tai yhteisen kompostorin hankkimista.  
 
Muovipakkausjätteen tyhjennysväliksi esitetään enintään 16 viikkoa. Tyhjennysväli olisi sama kuin 
kartonkipakkausjätteellä. Pitkä tyhjennysväli on tuskin aiheellinen asuinkiinteistöille, mutta joillekin 
erityiskohteille kuten päiväkodeille pitkä tyhjennysväli voi olla tarpeen. 

 

Hyötyjätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei hyötyjätteitä sijoiteta sekalaisen 
yhdyskuntajätteen joukkoon hyötyjätteiden jäteastioiden täyttymisen vuoksi. Hyötyjätteiden tyhjen-
nysvälin tulee myös vastata jätteiden kertymää. Hyötyjätteiden jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit 
ovat melko harvoja, joten kiinteistön haltijoiden kannattaa tiedostaa, ettei jäteastioita tarvitse tyhjen-
tää liian usein. Jäteastioiden 25 §:ssä esitetyt painorajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa tyhjennysvä-

leihin, vaikka jäteastiat eivät olisikaan täynnä. 
 
Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämisestä ilmoitetaan suoraan jätehuollon järjestävälle taholle sil-
loin, kun tyhjennysvälit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia. Jätehuollon järjestävälle taholle ilmoite-
taan näissä tapauksissa myös kompostoinnista, jonka tulee tapahtua määräysten 19 §:n mukaisesti. 
Jätehuollon järjestävät tahot on esitetty jätehuoltomääräysten liitteessä 1 ja ne ovat samat kuin liityt-
täessä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Määräyksen taulukossa esitettyä jäteastian pisintä tyh-
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jennysväliä pidemmistä tyhjennysväleistä tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkea-

mista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. 
 

Mikäli vapaa-ajanasuntoa käytetään vain kesäaikana, kiinteistöittäisen jäteastian tyhjennys voidaan 
sopia kesäajaksi tai ajaksi, jolloin vapaa-ajan asuntoa aktiivisimmin käytetään. Jäteastian tyhjentämi-
sestä sovitaan jätehuollon järjestävän tahon kanssa jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti.  
 

Asumisessa ja muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien lie-
tesäiliöiden tyhjentämisestä määrätään erikseen määräysten 36 §:ssä. 
 

27 § Kunnossapito ja pesu 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, 
että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastioiden tulee olla 
ehjiä, jotta haittaeläimet eivät pääse niihin eikä mahdollisia nesteitä pääse valumaan ympäristöön.  
Määräys liittyy myös työturvallisuuteen. Määräyksessä täsmennetään jäteasetuksen 10 §:ä määrää-
mällä jäteastioiden puhdistamistiheydestä.   
 

 

 

6 Luku Jätteen keräyspaikat 

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata 
turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä vastaanottopaikan järjes-
tämisestä ja jäteastioiden sijoittamisesta. Jäteastioiden sijoittamista koskevia määräyksiä on usein 
myös kuntien rakennusjärjestyksissä, jotka tulee ottaa huomioon tätä määräystä sovellettaessa. 
 
Jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen. Jäteastioiden 
liikuttaminen ja kuormaaminen sekä työntekijöiden liikkuminen alueella pitää pystyä tekemään turval-

lisesti.  
 
Määräykseen täsmennetään jäteastian sijoittamisen päämääriä sekä lisätään rakennusjärjestyksen 
määräysten huomioiminen itse määräykseen perusteluiden lisäksi. 

 
Tähän määräykseen on sisällytetty toimivaltamenettely jäteastian sijoittamispaikan määrittämisestä. 

Jätehuoltoviranomainen määrittää keräyspaikan, jos jätteenkuljetusurakoitsija ja kiinteistön haltija 
(kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) tai kuljetusten järjestäjä ja kiinteistön haltija (kunnan 
järjestämä jätteenkuljetus) eivät pääse sopimukseen jäteastian sijoituspaikasta. 
 

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen tulee järjestää siten, että jätteenkuljettaja pääsee 
helposti kuormaamaan jätteen sen kuljettamista varten.  
 

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat (sekalaisen yhdyskuntajätteen 

aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet) 

Alueellisiksi keräyspaikoiksi luokitellaan mm. kunnan, Kiertokapula Oy:n ja tuottajien järjestämät ke-
räyspaikat. 

 
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastia, 
eikä jätteitä saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan 
tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta ja toimivuudesta. Määräyksessä annetut velvoitteet 
on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

 
Määräyksessä on myös esitetty aluekeräyspaikkojen perustamiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusmenette-
lyjä. Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava maanomistajan ja jätehuoltoviran-
omaisen lupa. Jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan siihen rakennusvalvontaviranomaisen lupa. 
Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.  
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7 Luku Jätteenkuljetus 

31 § Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen koskee pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan kuormaa-
minen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta häi-

riötä. Kuormausajat koskevat myös elinkeinotoimintaa, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen toteu-
tukseen. Kuormausajoilla ehkäistään melun syntymistä, joka voi olla terveyshaitta. 
 
Kuormaaminen on tarpeen sallia myös lauantaisin ja pyhäpäivinä, jotta jätehuollosta pystytään huo-
lehtimaan esimerkiksi pääsiäisen aikana. Poikkeuksellisia lauantai- ja pyhäpäivien kuormausaikoja 
ehdotetaan pidennettäväksi, jotta kuormaustyö saataisiin tehtyä tehokkaasti myös näinä päivinä. Tar-
peen kuormata jätettä poikkeuksellisesti lauantaina tai pyhäpäivinä voi aiheuttaa myös esimerkiksi 

kuljetusalan poikkeustilanne tai sääolosuhteet kuten runsas lumentulo. Jätteen kuormauksessa jättei-
tä voi myös levitä ympäristöön. Jätteenkuljettajan on huolehdittava, ettei kuormauksesta aiheudu 
roskaantumista.  
 
Suurempien jäte-erien kokoaminen tilapäisesti suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolaval-
le sallitaan, jos siihen on saatu maanomistajan lupa. Jäte-erät voivat olla esimerkiksi remontti- tai 

puutarhajätteitä, joita syntyy ajoittain tai tilapäisesti paljon. 

 

32 § Kuljettaminen 

Kuljettamista koskevat määräykset koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jätelain 94 §:n mukaan jät-

teen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksy-
miseksi alueellisen ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätelain 95 §:ssä on esitetty 
jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytykset, joiden mukaan toimintaa tulee harjoittaa jätelain ja 
sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti eikä toiminnasta saa aiheutua vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnassa käytettävän laitteiston ja kaluston tulee myös 
olla teknisesti asianmukaista. 
 

Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteiden kuljettamisesta ei aiheu-
du ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteasetuksen 11 § velvoittaa 
kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinaisessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä. 
Vastuussa jätteiden asianmukaisesta kuljetuksesta on jätteenkuljettaja.  

 
Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa 

toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai hai-
tan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestä-
miseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Siten erilliskerätyt tai erilaatuiset 
jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämisel-
le tai hyödyntämiselle. Tilanne on kuitenkin ainakin toistaiseksi poikkeuksellinen.  
 
Jätelain 121 § määrää siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta vaaralliselle jätteelle, sako- ja umpikaivo-

lietteelle, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteelle, pilaantuneelle maa-ainekselle ja muulle rakennus- 
ja purkujätteelle kuin pilaantumattomalle maa-ainekselle. Koska jätehuoltomääräykset koskevat siir-
toasiakirjan laatimisen osalta myös elinkeinotoimintaa, jätehuoltomääräyksiin on kirjattu jätejakeita, 
jotka eivät varsinaisesti kuulu kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin. Näitä jakeita ovat esimerkiksi 
hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet ja pilaantuneet maa-ainekset.  
 
Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadus-

ta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jäteasetuksen 24 

§:ssä määritellään tarkemmin siirtoasiakirjaan kirjattavat tiedot. 
 
Mikäli em. jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siir-
toasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. 
 

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. 
Rekisterin ylläpitoa varten jätehuoltoviranomainen tarvitsee kuljetuksiin liittyviä tietoja jätteen kuljet-
tajilta.  
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Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviran-

omaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin 
ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot neljännesvuosittain, 

jos tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 26 
§:ssä.  
 
Jätehuoltomääräyksissä on esitetty, että kuljetustiedot tulee toimittaa jätehuoltoviranomaiselle vähin-

tään kerran vuodessa tai jätehuoltoviranomaisen edellyttämän aikataulun mukaisesti. Määräykseen on 
kirjattu täsmällisesti ainoastaan vähimmäisvaatimus tietojen toimittamisen tiheydestä. Jätehuoltovi-
ranomaisella on kuitenkin oikeus pyytää kuljetustiedot tiheämmin jätelain 39 §:n mukaisesti. 
 
Jotta tietojen siirtäminen kuljetusrekisteriin olisi mahdollisimman tehokasta, tiedot on toimitettava 
sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Pelkkä sähköinen muoto ei riitä, sillä tällöin tiedot voi-
daan toimittaa esimerkiksi pdf-muodossa, josta tietoja ei voida muokata. Tekstistä ehdotetaan pois-

tettavaksi tietojen tekstinkäsittelyohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa toimittaminen. Lähes 
kaikki kuljetusyrittäjät toimittavat tiedot taulukkolaskentaohjelmalla muokattavassa muodossa jo tällä 
hetkellä.   
 
Jätelain 91 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 199/2010 vp, s. 113) on esitetty, että jäte-
huoltomääräyksillä voitaisiin täsmentää lain 39 §:ssä säädettyjä jätteenkuljettajaan kohdistuvia tie-

donantovelvollisuuksia. Määräyksillä voidaan määrätä, milloin ja missä muodossa tiedot olisi annetta-

va kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Jätteenkuljettajaa ei voida velvoittaa hankkimaan jotain tiettyä maksullista ohjelmistoa. Tiedot voi-
daan kuitenkin vaatia toimitettavaksi taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa, 
sillä kyseisistä ohjelmista on tarjolla myös ilmaisversioita. 
 

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja  

käsittelypaikkoihin  

Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteenkuljettajille. 
Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi hyötyjätepisteille tai jäte-
asemille on annettu 12 §:ssä. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut 

jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin vas-

taanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet velvoitetaan jätelain mukaisesti kuljetta-
maan tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.  
 
Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisällytetty yksityiskoh-
taista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n kotisivuilla on esitetty yhtiön järjestämät vas-
taanottopaikat.  

 
Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä 
koskevat velvoitteet ja käytännöt. 
 

35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

Jätehuoltomääräyksissä voidaan mahdollistaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 
tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättömänä. Keskeytyksen tulee aina olla määräai-
kainen. Sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan päättyessä. 
 

Jotta keskeytys voidaan myöntää, on arvioitava millaisen ajan kiinteistö voi olla tyhjillään ilman että 

syntyy tarvetta jätteenkuljetuksen keskeyttämiselle. Samoin arvioidaan keskeyttämisen kohtuullisuut-
ta niin kiinteistön kuin jätehuollon järjestäjänkin kannalta. 
 
Enintään kuuden (6) kuukauden keskeytyksistä sovitaan suoraan jätteenkuljetuksesta huolehtivan 
tahon kanssa. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytykset edellyttävät taas poikkeamista jätehuoltomää-
räyksistä. Keskeytyksen edellytyksenä tulee olla varmuus siitä, että kiinteistö on käyttämätön. 

 
Määräystä täsmennetään sen selkeyttämiseksi.   
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8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa 

syntyvät lietteet  

36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 

Määräystä ehdotetaan muutettavaksi niin, että saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja muiden vas-
taavien säiliöiden jätevesiliete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Pelkästään harmaita vesiä 

sisältävät säiliöt voidaan tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kerran kolmessa vuodessa. Hajajä-
tevesiasetus on muuttunut niin, että vähimmäistyhjennystasoa ei esitetä enää lainsäädännön tasolla, 
joten tarkentavat määräykset on tarpeen antaa jätehuoltomääräyksissä, jotta myös lietteiden jäte-
huolto hoidetaan asianmukaisella tavalla.   
 
Tyhjennystarve on kuitenkin kaikkien jätevesijärjestelmien osalta tarkistettava vähintään kerran vuo-

dessa. Mikäli järjestelmän käyttöohje määrää vähimmäisvaatimusta lyhyemmän tyhjennysvälin, on 
valmistajan antamaa ohjetta noudatettava. Määräys on annettu järjestelmien toimivuuden varmista-
miseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 
 
Jätevesilietesäiliöiden lisäksi hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä ja tarkkailusta 

on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toi-
mia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen 

suodatinmassojen jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksissä on velvoitettu tarkastamaan edellä mainittu-
jen kaivojen tyhjennystarve vähintään kerran vuodessa ja tyhjentämään kaivot tarvittaessa.   
 
Määräyksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen dokumentoin-
tiin. Tyhjennystarpeeseen liittyvien tarkastusten dokumentointi on tärkeää, koska näille tarkastuksille 
on annettu vähimmäistiheys. Käyttö- ja huoltokirjan pitäminen on tärkeää myös mahdollisten ongel-
ma- tai valvontatilanteiden kannalta.  

 
Määräyksessä esitettyjä tyhjennyksiin, tarkastuksiin ja kirjanpitoon liittyviä velvoitteita on noudatetta-
va, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti määräyksessä 37 § esitetyllä tavalla. 
 
Jätelain 94 § velvoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavat toimijat tekemään hakemuk-
sen alueelliselle ELY-keskukselle toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Jätehuoltomääräyk-

sissä annettava velvoite luovuttaa liete ainoastaan ko. rekisteriin hyväksytylle toimijalle on tärkeää 
lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn vuoksi. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että 

kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetuksen mukaan, toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa. 
 
Lisäksi määräyksessä velvoitetaan kuljettamaan kunnan vastuulle kuuluvat lietteet kunnan osoitta-
maan paikkaan. Tämä velvoite koskee lietteen kuljettajaa. Määräyksessä estetään lietteiden kuljetta-

minen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole kunnan osoittama käsittelypaikka. Saostus- ja um-
pisäiliölietteiden joukossa saa olla vain näitä lietteitä. Öljyt ja rasvat on taas toimitettava erikseen 
niille osoitettuihin keräyspisteisiin.  Kunnan vastuulle kuuluvien lietteiden vastaanottopaikkojen tiedot 
tulee olla saatavilla esimerkiksi tietoverkossa.  
 
Jätteenkuljetuksen keskeytyksen yhteydessä on tarpeellista samanaikaisesti tarkastella myös saostus- 
ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksiä. Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeyttämisajan 

pituuden määrittäminen on hankalaa, koska esimerkiksi umpisäiliöiden tyhjennys tehdään tarvittaessa 
eikä säännöllistä tyhjennysväliä ole. Siten lietteiden kuljetuksen keskeyttäminen edellyttää ilmoitusta 
siitä, että kiinteistöä ei käytetä. 
 

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely 

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Jätelain 41.2 §:n mukaan jät-
teen haltija voi itse käsitellä jätevesilietteen kiinteistöllään tai luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesi-
lietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen 
tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristön-
suojelumääräyksissä. 

 
Näissä jätehuoltomääräyksissä hyväksytään asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely ja 
yhteiskäsittely tietyin edellytyksin ja menettelyin. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä 
käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoit-
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taa jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomai-

nen voi seurata ja valvontaviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista. 
 

Määräys mahdollistaa jätevesilietteen yhteiskäsittelyn, mutta se vaatii poikkeamisen jätehuoltomää-
räyksistä. Lietteen vastaanottaja eli yhteisen käsittelyn toteuttaja voi käsitellä yhteensä enintään nel-
jältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa. 
Lietteen vastaanottajan oma kiinteistö lasketaan mukaan yhteiskäsittelyyn. 

 
Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraatti-
asetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista 
(24/2011). Liete tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi 
kalkkistabilointi ja termofiilinen stabilointi. Kun lietteen käyttäminen lannoitteena on pienimuotoista, 
siihen ei vaadita Ruokaviraston lupaa.  
 

Omatoiminen saostussäiliöiden jätevesilietteiden (ja umpisäiliöiden jätevesien) käsittely voidaan sallia, 
jos kiinteistöllä on käytössään (joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna) siihen soveltuvat laitteistot ja 
olosuhteet ovat sopivat. Tällaisesta menettelystä ilmoittavan osalta on varmistettava, että stabiloitu 
liete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa, eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön 
tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa. Siksi useimmiten kyseeseen tulee aktiivi-
viljelijä. 

 

Kalkkistabiloidun lietteen voi käytännössä sekoittaa myös lantalaan, mutta tällöin tulee tunnistaa ih-
misperäisen jätevesilietteen tuomat viljelyrajoitukset. Siten käsitellyn lietteen sijoittaminen sellaise-
naan peltoon on useimmiten järkevämpää, sillä tällöin sen tarkka sijoituspaikka tiedetään ja viljelyra-
joitukset rajoittuvat vain tälle kyseiselle alueelle. 
 
Muissa tapauksissa asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista hallitusti 

lähinnä silloin, kun syntyvän lietteen määrä on vähäinen tai se on kiinteässä muodossa. Käytännössä 
käsittelymenetelmänä on kompostointi. Tässä mallissa varsinaista kompostointimenettelyä koskevat 
määräykset on sijoitettu jätteen omatoimista käsittelyä koskevaan kohtaan (19 §), johon tässä pykä-
lässä viitataan. Kompostointi ainoastaan mahdollistetaan tässä pykälässä.  
 
Kompostointi mahdollistetaan seuraavissa tapauksissa: 
 

 Joissakin pienpuhdistamoissa liete kerätään kiinteässä muodossa lietepussiin, joka voidaan kom-

postoida kiinteistöllä.  

 Kuivakäymälöissä syntyvä jäte voidaan kompostoida kiinteistöllä. 

 Joissakin pienpuhdistamoissa tai muissa järjestelmissä muodostuvan nestemäisen lietteen kerralla 

poistettava määrä on niin pieni, että se voidaan kompostoida kiinteistöllä. 

 Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä. 

 

Lietteen kompostointiin tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä, mikäli kiinteistöllä on käy-
tössään paineellinen vesi. Poikkeamisluvan hakemisen perusteena on lähtökohtaisesti paineellisen 
veden käyttö, mutta asiassa voi käyttää tapauskohtaista harkintaa, jos syntyvän lietteen määrä on 
hyvin vähäinen. 

 

Vähäiseksi lietemääräksi voidaan sekä harmaiden jätevesien saostussäiliöiden että esimerkiksi pien-

puhdistamoiden osalta katsoa sellaiset tapaukset, joissa lietettä syntyy vähemmän kuin 20 litraa yhtä 
tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. 
 
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyödyntää ravinteena pelloilla.  

 
Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympä-
ristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Poik-

keamista haettaessa tulee esittää tarpeelliset tiedot, joilla pystytään arvioimaan myös ympäristön 
pilaantumista. Lietteiden omatoimista käsittelyä koskeva määräys liittyy ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseen ja määräys soveltuisi paremmin ympäristönsuojelumääräyksiin. 
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9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen 

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen 
keräys ja muut jätehuollon palvelut (JäteL 76 §). Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa yleisötilai-

suuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta 
(JäteL 74 §). Lisäksi suurissa yleisötilaisuuksissa on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tusta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009). 
 
Määräyksissä velvoitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonai-
suudessaan. Tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava nii-
den tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjes-

täjän vastuulle. 
 
Yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja tur-
vallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Lajitteluvelvoitteiden antaminen perustuu jätelain 13 ja 15 
§:iin, joten lajitteluvelvoitteet voidaan antaa myös elinkeinotoimintaa harjoittavalle yleisötilaisuuden 
järjestäjälle.  

 

Määräykseen on lisätty muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite, joka on määrältään saman suurui-
nen kuin kartonkipakkausjätteen vastaava. 
 
Määräyksessä suurten yleisötilaisuuksien (yli 5 000 henkilöä) järjestäjältä vaaditaan jätehuoltosuunni-
telman esittämistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisötilaisuuden järjestämisessä on mukana 
monia viranomaisia, joten yhteistyö eri viranomaisten ja yleisötilaisuuden järjestäjän kanssa on tärke-

ää. Yleisötilaisuudesta vaaditaan ilmoitus poliisille. Lisäksi yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä voi 
sisältyä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, terveydensuojelumääräyksiin tai rakennusjärjestyk-
seen.  
 

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä taho on sii-
vousvelvollinen eri tilanteissa (JäteL 72–77 §:t).  
 

Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jätelain 72 §:ssä annettua roskaamiskieltoa kieltämällä jättei-
den sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Koska yleisillä alueilla olevat jäteastiat voivat 

olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, määräys koskee kaikkien toimijoiden ylläpitämiä 
jäteastioita, vaikka kyseessä ovat kunnalliset jätehuoltomääräykset.  
 
 
 

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan 
harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään turvallisen jätehuollon käytännön 
järjestelyistä. Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa 
lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan 

poiketa, jos sekoittaminen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelu-

lain mukainen ympäristölupa.  
 
Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle 
ja terveydelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä ja se on annettu 
jätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.  

 
Jätelain 32.2 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jäte-
huolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen 
jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toi-
mitettavaksi Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vas-
taanottopaikkaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toimittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanot-
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tamisesta sopimuksen Kiertokapula Oy:n kanssa. Vaihtoehtoisesti lääkejätteet velvoitetaan toimitta-

maan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan. 
 

Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet 
toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Sama määräys koskee elin-
keinotoiminnan harjoittajaa. 
 

Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan 
kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.  
 
Määräyksessä viitataan jäteasetuksen 8 ja 9 §:iin, joissa on annettu tarkemmat määräykset vaaralli-
sen jätteen pakkauksista ja merkitsemisestä. Alkuperäispakkausten käyttämisellä varmistetaan vaa-
rallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen. 
 

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämiseen 
sekä turvallisuuteen. Määräykset koskevat kaikkia toimijoita omakotikiinteistöjä lukuun ottamatta. 

Määräykset koskevat vaarallisten jätteiden säilyttämistä ja kiinteistön haltijan velvollisuutta tiedottaa 

keräyspaikan käyttäjille sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaaral-
listen jätteiden keräämisestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (JäteL 13 §). 
 

42 § Erityisjätteet 

Erityisjäte velvoitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden osalta määrätään niiden pak-
kaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi (JäteL 13 ja 15 §:t).  
 

43 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava kuten muukin erityisjäte eli kestäviin ja tiiviisiin pakkauk-
siin. Muualla lainsäädännössä annetaan tarkemmat määräykset terveydenhuollon vaarallisista jätteistä 
ja erityisjätteistä, joten niistä ei anneta esitettyä tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräyksissä.  
 

 
 

11 Luku Muut määräykset 

44 § Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiinteistön asukkaille 
tai käyttäjille. Tiedottamisvelvoitteella edistetään jätehuoltomääräyksissä esitettyjen toimenpiteiden ja 
velvoitteiden toteuttamista. 
 

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

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

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. Valvontaviran-
omainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi (JäteL 

125 §). Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta tai yksittäistä määräys-
tä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkomenettely 
asian lainmukaiseksi saattamiseksi (JäteL 126 ja 129 §:t). Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten no-
jalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä 

huolimattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille. 
 

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Jätelain 91.3 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein.  
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Poikkeusten myöntämisessä voidaan helpommin noudattaa samoja periaatteita jätelautakunnan toimi-

alueella, kun poikkeukset myöntää jätehuoltoviranomainen. Paikallisten olosuhteiden huomioon otta-
miseksi yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on kuitenkin tärkeää. Osa jätehuol-

tomääräyksistä liittyy myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. 
 

47 § Voimaantulo 

Voimaantulomääräykseen on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja lue-

teltu ne voimassa olevat jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä kumotaan.  

 

Määräys 48 § poistetaan ja siirtymäsäännökset siirretään voimaantulomääräykseen. Siirtymäsäännök-
sissä varataan siirtymäaikaa jätehuoltomääräyksissä esitetyille toimenpiteille, joiden järjestely vaatii 
varautumisaikaa. 
 
Kiinteistöt siirtyvät 1.1.2021 jälkeen vaiheittain muovin erilliskeräysvelvoitteen piiriin sitä mukaa kun 
urakka-alueet saadaan kilpailutettua kuitenkin viimeistään 31.5.2022. Velvoitteen alkamisesta alueella 

tiedotetaan kiinteistöille hyvissä ajoin. Siirtymäaika muovipakkausjätteen erilliskeräyksen alkamiseen 
ja vaiheittain aluekohtaisesti eteneminen on tarpeen muovipakkausjätteen kuljetusten kilpailutusten 
suunnittelun ja toimeenpanon vaatiman ajan takia.  

 
Nurmijärven kunnan alueen kiinteistöille, joita koskevat laajentuvat erilliskeräysvelvoitteet ja energia-
jätteen keräämisen lopettaminen, varataan myös siirtymäaikaa velvoitteiden toteuttamiseen. 
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Lyhenneluettelo 

 

ELY-keskus  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hajajätevesiasetus valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisella alueella (157/2017) 

HE  hallituksen esitys 

Jäteasetus  valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

JäteL  jätelaki (646/2011) 

MARA-asetus valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (843/2017) 

Nitraattiasetus valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhatuotannosta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 

Pakkausjäteasetus valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) 

VNA  valtioneuvoston asetus 

vp  Valtiopäivät 
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HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

VALITUSOSOITUS Liite 3 Pykälät: 15, 16

Valitusoikeus Yllämainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus).

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä yhteisen jätelautakunnan sopijakunta ja sopijakunnan jäsen. 
Lisäksi jätelain 138 §:n mukaan valitusoikeus on:
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai 
terveysvaikutukset ilmenevät;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristösuojeluviranomaisella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Valitus-
viranomainen

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Puh. 029 56 42200
Fax.  029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja 
sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.  (kts. päätöksen tiedoksianto
jäljessä)

Valituksen
sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, josta valitetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
- todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
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Valitus-
asiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle niin ajoissa, että ne ovat perillä viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa 
valitusviranomaiselle joko viemällä ne henkilökohtaisesti, asiamiestä tai lähettiä käyttäen taikka 
lähettämällä ne postissa, telekopiona tai sähköpostilla. Asiakirjojen lähettäminen postissa, telekopiona tai 
sähköpostilla tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälä

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa 260 euroa. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi (§ 9). Maksua ei peritä 
myöskään eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja lastensuojelua koskevissa asioissa, yleisiä vaaleja 
koskevissa asioissa eikä eräissä muissa tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä.

Lisätään pöytäkirjaan/otteeseen
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PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto
asianosaiselle

[  ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §) Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

[  ] Luovutettu asianomaiselle Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus

[ x ] Muulla tavoin, miten sähköpostilla 23.3.2020
- toimialueen kunnat
- kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset
- toimialueen vesihuoltolaitokset
- Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset ja aluehallintovirastot
- Kiertokapula Oy
- Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
- Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
23.3.2020 alkaen 

Otteen oikeaksi todistaa: 

Hämeenlinnassa 23.3.2020

Kirsi Lahti
palvelusihteeri

Maksutta
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