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MITÄ JÄTEHUOLTO
MÄÄRÄYKSET OVAT?
Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia 

paikallisia sitovia säännöksiä jätehuollosta� Määräyksiä 

annetaan esimerkiksi jätteiden lajittelusta, keräämisestä, 

hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä�

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset 

ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hattula, Hausjärvi, 

Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, 

Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja 

Valkeakoski�

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen ELY-keskukset�

Tässä tiivistelmässä on selostettu 1�4�2020 voimaan 

tulleita jätehuoltomääräyksiä ja annettu yleistä tietoa 

jätehuollon järjestämisestä� Jätehuoltomääräyksiin sekä 

määräysten perusteluihin voi tutustua kokonaisuudessaan 

jätelautakunnan verkkosivuilla kolmenkierto�fi�
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TARVITSEN JÄTTEEN
KULJETUKSEN, MIHIN  
OTAN YHTEYTTÄ?
Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina liityttävä jätehuoltoon� 

Jätehuoltoon liitytään kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla 

(kimppa)� Joissakin tapauksissa kiinteistö voi liittyä sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi�

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto sovitaan mökin käytön mukaan� Jos vapaa-ajan asuntoa 

käytetään vain vähän, voi jätteen määrä jäädä vähäiseksi� Jätekimppa on usein tässä 

tapauksessa hyvä vaihtoehto� 

Alueella on käytössä kahta eri kuljetusjärjestelmää: kunnan ja kiinteistön haltijan järjestämää 

jätteenkuljetusta� 

Sekajätteellä tarkoitetaan kiinteistöllä syntyvää muuta kuin kierrätyskelpoista jätettä, joka 

laitetaan kiinteistön sekajäteastiaan tai kuivajäteastiaan� Kuivajäteastiaan ei saa laittaa 

biojätettä�

Seuraavassa on lueteltu, minkä tahon kanssa jätteenkuljetus sovitaan�

SEKA, KUIVA JA BIOJÄTE: 
kunnan järjestämä jätteenkuljetus  
Kiertokapula Oy:n järjestämänä
Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Loppi,  

Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

Näiden kuntien osalta liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu 

ottamalla yhteyttä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun, jonne ilmoitetaan myös:

• Jäteastian tyhjennysväli kahdeksaan viikkoon saakka: sekajäteastian pisin 

tyhjennysväli on neljä viikkoa� Mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai 

erilliskerätään ja hyötyjätteet lajitellaan erikseen, on kuivajäteastian pisin tyhjennysväli 

kahdeksan viikkoa� Asiakaspalveluun tehdään kompostoinnista kompostointi-ilmoitus�

• Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys enintään kuuden 

kuukauden ajaksi: mikäli asuntoa ei käytetä lainkaan kyseisenä aikana� Syynä 

voi olla esimerkiksi lomamatka� Yli kuuden kuukauden keskeytystä haetaan 

jätehuoltoviranomaiselta, katso sivu 11�

• Vapaaajan asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys: enintään 11 kuukauden 

ajaksi, mikäli asuntoa ei käytetä lainkaan kyseisenä aikana�

• Kimpat: eli kiinteistöjen yhteiset jäteastiat� Kimppaisäntä ilmoittaa kimppaan 

osallistuvien kiinteistöjen tiedot�
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BIOJÄTE NURMIJÄRVELLÄ:  
kunnan järjestämä jätteenkuljetus
Biojätteen kuljetuksen osalta Nurmijärvellä otetaan yhteyttä  

Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakaspalveluun�

SEKA, KUIVA JA BIOJÄTE*:  
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus
Janakkala, Nurmijärvi

Näiden kuntien osalta liittyminen jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä kiinteistön 

haltijan itse valitseman jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalveluun, jonne ilmoitetaan myös:

• Jäteastian tyhjennysväli kahdeksaan viikkoon saakka: sekajäteastian pisin tyhjen-

nysväli on neljä viikkoa� Mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerä-

tään ja hyötyjätteet lajitellaan erikseen, on kuivajäteastian pisin tyhjennysväli kahdeksan 

viikkoa�

• Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys enintään kuuden kuukau

den ajaksi: mikäli asuntoa ei käytetä lainkaan kyseisenä aikana� Syynä voi olla esimer-

kiksi lomamatka� Yli kuuden kuukauden keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta, 

katso sivu 11�

• Vapaaajan asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys: enintään 11 kuukauden 

ajaksi, mikäli asuntoa ei käytetä lainkaan kyseisenä aikana�

Ilmoitukset yhteisistä jäteastioista (kimpat) tehdään jätehuoltoviranomaiselle (jätelautakunta 

Kolmenkierto) ja tarvittaessa jätteenkuljetusyritykselle� 

Janakkalan kunnassa valmistaudutaan siirtymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 

seka- kuiva- ja biojätteen osalta, joten kimpat ja muutokset asiakastiedoissa ilmoitetaan 

myös kunnan jätehuollon asiakaspalveluun: puh� 050475 2718, jatehuolto[at]janakkala�fi� 

Nurmijärven kunnassa valmistaudutaan siirtymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 

seka- ja kuivajätteen osalta�

*Biojätteen osalta Nurmijärvellä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus.



Hyötyjätteiden keräys kunnittain
Hyötyjätteet, joille on järjestetty keräys kiinteistöllä tai ekopisteissä, on lajiteltava erikseen sekajätteestä� 

Seuraavassa on lueteltu jätteenkuljetuksesta vastaava taho kunkin hyötyjätelajin osalta:
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Valkeakoski: Muovipakkausjäte: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys tai vapaaehtoinen 
liittyminen Kiertokapula Oy:n järjestämään 
kuljetukseen� Lasi- ja kartonkipakkausjäte sekä 
metalli: Kiertokapula Oy� 

Hattula: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Loppi: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Riihimäki: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Nurmijärvi: Lasi-, kartonki- 
ja muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Hyvinkää: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä metalli: 
kiinteistön itse kilpailuttama 
kuljetusyritys�

Tuusula: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä metalli: 
kiinteistön itse kilpailuttama yritys�

Kerava: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä metalli: 
kiinteistön itse kilpailuttama 
kuljetusyritys�

Järvenpää: Lasi-, kartonki- 
ja muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Mäntsälä: Kartonki- ja 
muovipakkausjäte: kiinteistön 
itse kilpailuttama kuljetusyritys� 
Lasipakkausjäte ja metalli: 
Kiertokapula Oy�

Hausjärvi: Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Janakkala: Lasi-, kartonki- 
ja muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Hämeenlinna: 
Lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausjäte sekä 
metalli: kiinteistön itse 
kilpailuttama kuljetusyritys�

Muovipakkausten osalta erilliskeräysvelvoite 

tulee voimaan kaikissa kunnissa 1�1�2021 

alkaen vaiheittain, sitä mukaa, kun kunnan 

kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä ole-

valla alueella, kuitenkin viimeistään 31�5�2022� 

Tämän jälkeen palvelusta vastaa kunta� Kerä-

yksen järjestävä taho ottaa yhteyttä kiinteistön 

haltijaan hyvissä ajoin ennen keräyksen alka-

mista�

Paperinkeräyksestä vastaavat Suomen Keräys-

tuote Oy ja Suomen Keräyspaperi tuottajayh-

teisö Oy�

Jäteastioihin  
soveltumattomat jätteet

Vaaralliset jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n 

jätteidenkäsittelyalueille tai kuntien varikoille. Tuottaja-

vastuunalaiset vaaralliset jätteet, kuten paristot ja akut, 

on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanotto-

paikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin.

Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut, joita ei voi lait-

taa jäteastiaan, on jätteen haltijan kuljetettava Kierto-

kapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueille  

tai kuntien varikoille.
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HYÖTYJÄTTEIDEN  
LAJITTELUVELVOITTEET –  
PITÄÄKÖ KIINTEISTÖLLÄNI 
OLLA ERILLISKERÄYSASTIAT?
Taaja-asutusalueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin 

jäteastioihin seuraavan taulukon mukaisesti� Taaja-asutusalueella tarkoitetaan rakennettuja 

kunnan asemakaava-alueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita� 

Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet�

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöissä Biojäte

Kartonki.
pakkausjäte

Muovi
pakkausjäte ** Metalli Lasi pakkausjäte Paperi

5-9 x x x Kuten jätelain 
49 ja 50 § 
määräävät

10 tai 
 enemmän x x x x x

Keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä  

Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa�

**Muovipakkausjät
teen erilliskeräysvel
voitteen voimaantulo

Muovipakkausjätteen erilliske-

räysvelvoite kiinteistöillä, joilla 

on viisi tai enemmän asuin-

huoneistoja tulee voimaan 

1�1�2021 alkaen vaiheittain 

sitä mukaa, kun kunnan kilpai-

luttama kuljetusurakka alkaa 

kyseessä olevalla alueella, 

kuitenkin viimeistään 31�5�2022� 

Keräyksen järjestävä taho ottaa 

yhteyttä kiinteistön haltijaan 

hyvissä ajoin ennen keräyksen 

alkamista�

Biojätteen  
pakkausohje

Biojäteastiassa ei saa käyttää 

biohajoavaa pussia� Biojäte 

on pakattava muovipussiin 

tai paperiin ennen sen sijoit-

tamista biojäteastiaan lukuun 

ottamatta Nurmijärven kuntaa� 

Nurmijärven kunnassa biojätet-

tä ei saa pakata muovipussiin� 

Biojäte on pakattava biohajoa-

vaan pussiin tai paperiin�

Kartonki ja lasi 
pakkausjätteen sekä  
metallin erilliskeräys 
velvoite Nurmijärvellä

Kartonki- ja lasipakkausjätteen 

sekä metallin erilliskeräysvelvoi-

te tulee voimaan Nurmijärven 

kunnassa kuuden kuukauden 

kuluttua määräysten voimaan-

tulosta� 
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JÄTEASTIOIDEN  
TYHJENNYSVÄLIT –  
KUINKA USEIN JÄTEASTIA 
TULEE TYHJENTÄÄ?

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti niin, ettei 

jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin 

vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli

Sekajäte 4 viikkoa

Kuivajäte 
(kiintteistöllä on biojätteen erillikeräys tai kompontointi)

8 viikkoa

Sekajätteen syväkeräys 8 viikkoa

Biojäte 2 viikkoa

Biojäte, joka kerätään syväkeräykssäiliöön tai koneel
lisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön

4 viikkoa

Kartonkipakkausjäte 16 viikkoa

Muovipakkausjäte 16 viikkoa

Pahvipakkausjäte 6 kk

Metalli 6 kk

Lasipakkausjäte 6 kk

Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea 12 viikon tyhjennysväliä kuivajäteastialle poikkeamisena 

jätehuoltomääräyksiin� Katso ohje sivulta 11�

Jäteastian täyttäminen

Huomioithan, ettet täytä jäteastiaa liian täyteen� 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 jäte-

astiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyy-

teen� Lisäjätteestä veloitetaan voimassaolevan taksan mukainen hinta tai kiinteistön haltijan 

järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän alueella kuljetusyrityksen hinta�
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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�

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen�

Keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidus-

sa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty� Taaja-asutusalueen ulkopuolella 

keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä 

suojatussa kompostorissa�

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pide-

tyssä aumassa tai kehikossa� Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai 

yksityisille alueille�

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet� Maatuneen 

kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen�
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SAOSTUS JA  
UMPISÄILIÖLIETTEET

Lietesäiliöiden tyhjentäminen

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete 

on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa� Tyhjennystarve on 

tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa� Jätevesiliete on poistettava 

valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, 

joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn�

Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden 

jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein�

Saostus- ja umpisäiliölietteissä on koko alueella käytössä kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus� Kiinteistön haltija sopii valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa lietteen 

kuljetuksesta jätevedenpuhdistamolle�

Lietteiden omatoiminen käsittely

Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa 

omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa 

jätehuoltoviranomaiselle� Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla 

Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla�

Mikäli käsittely koskee enintään neljän asuinkiinteistön lietteitä omatoimisesti, tulee 

poikkeamista hakea jätehuoltomääräyksistä jätelautakunnalta�
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JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 
POIKKEAMINEN

Jätehuoltoviranomainen voi perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen  

jätehuoltomääräysten noudattamisesta�

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestä-

mistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista�

Sähköiset hakemuslomakkeet löydät jätelautakunnan verkkosivuilta kolmenkierto�fi� Paperi-

hakemuksen voi palauttaa jätelautakunnan postiosoitteeseen, katso yhteystiedot sivulta 12� 

Poikkeamishakemukset ratkaistaan jätelautakunnan voimassaolevan ratkaisulinjan mukaisesti�

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Kun vakituisen asunnon jäteastian tyhjennysten keskeytystarve on pidempi kuin kuusi  

kuukautta, tulee keskeytyksestä tehdä hakemus jätelautakuntaan� 

Yli kahdeksan viikon tyhjennysväli jäteastialle

Yli kahdeksan viikon tyhjennysvälistä kuivajäteastialle tulee tehdä hakemus jätelautakunnal-

le� Pisin mahdollinen tyhjennysväli kuivajäteastialle on 12 viikkoa� Pidennettyä tyhjennysväliä 

myönnettäessä tarkastellaan seuraavien ehtojen täyttymistä jätelautakunnan 11�6�2020 

§ 35 päättämän ratkaisulinjan mukaisesti:

• Käytössä on enintään 240 litran kuivajäteastia, jota käyttää enintään kolme henkilöä�

• Syntyvän kuivajätteen määrä on erittäin vähäinen�

• Biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään; keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida 

lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten 

pääsy on estetty; taaja-asutusalueen ulkopuolella keittiöperäistä biojätettä saa kom-

postoida eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa�

• Puutarhajätteet kompostoidaan tai toimitetaan Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoitta-

maan vastaanottopaikkaan; kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori tai 

kehikko�

• Hyötyjätteitä ei sijoiteta kuivajäteastiaan vaan ne lajitellaan jätehuoltomääräysten 

mukaisesti�

• Jätteet mahtuvat keräysastiaan tyhjennysten välisen ajan�

• Pidennetystä tyhjennysvälistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle�



OTA YHTEYTTÄ

Jätelautakunta Kolmenkiertoon 

voit olla yhteydessä, jos asiasi koskee poikkea-

mista jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi jos  

haluat hakea: 

• vakituisen asunnon yli kuuden kuukauden 

keskeytystä jätteenkuljetukseen

• yli kahdeksan, enintään 12 viikon tyhjennys-

väliä jäteastialle (ei sisällä biojätettä)

Sähköiset hakemukset löydät jätelautakunnan 

verkkosivuilta kolmenkierto.fi.

Jätelautakunta Kolmenkierto

Hämeenlinnan kaupunki

PL 84, 13101 Hämeenlinna

Jätelautakunnan palvelunumero 

03 621 4197

jatelautakunta@hameenlinna.fi

kolmenkierto.fi

Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun  

voit olla yhteydessä, jos Kiertokapula vastaa 

kuntasi jätteenkuljetuksesta ja asiasi koskee:

• kiinteistön jätteenkuljetusta

• vakituisen asunnon enintään kuuden kuu-

kauden keskeytystä jätteenkuljetukseen 

• enintään kahdeksan viikon tyhjennysväliä 

kuivajäteastialle (ei sisällä biojätettä)

• kiinteistöjen yhteistä jäteastiaa (kimppa)

Kiertokapula Oy

Vankanlähde 7

13100 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu 075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

kiertokapula.fi

Yksityiskohtaisemmat tiedot sekä ohjeet Janakka-

lan ja Nurmijärven osalta löytyvät sivuilta 6-7�

Kiertokapula Oy:n neuvontaan voit olla yhtey-

dessä, jos kaipaat tietoa asioinnista jätteidenkä-

sittelyalueilla, lajitteluneuvonnasta tai ympäristö-

kasvatuksesta�

Neuvonta 075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Tietoa Suomen Pakkauskierrätys  

RINKIekopisteiden sijainnista:  

https://rinkiin�fi/kotitalouksille/

Roskaantumisilmoitukset:  

ota yhteyttä oman kuntasi  

ympäristönsuojeluviranomaiseen
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