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MITÄ JÄTEHUOLTO
MÄÄRÄYKSET OVAT?
Jätelaki ja valtioneuvoston asetus jätteistä kertovat, miten 

jätehuolto pitää järjestää. Laki ja asetus löytyvät Finlex-

verkkopalvelusta. Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan 

lakia ja asetusta tarkemmin jätehuollon järjestämisestä. 

Määräyksissä kerrotaan esimerkiksi jätteiden lajittelusta, 

keräämisestä, hyödyntämisestä ja roskaantumisen 

välttämisestä.

Nämä jätelautakunta Kolmenkierron alueen 

jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hattulassa, 

Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, 

Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, 

Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja 

Valkeakoskella.

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat 

kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen 

ELY-keskukset.

Tässä tiivistelmässä kerrotaan 1.5.2022 voimaan tulleista 

jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi tiivistelmässä on tietoa 

jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltomääräyksiin 

sekä määräysten perusteluihin voit tutustua 

kokonaisuudessaan jätelautakunnan verkkosivuilla 

kolmenkierto.fi.

http://kolmenkierto.fi
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TARVITSEN JÄTTEEN
KULJETUKSEN, MIHIN  
OTAN YHTEYTTÄ?
Sekajätteellä tarkoitetaan kiinteistöllä syntyvää muuta kuin kierrätyskelpoista jätettä, 

joka laitetaan kiinteistön sekajäteastiaan tai kuivajäteastiaan. Kuivajäteastiaan ei saa 

laittaa biojätettä.

Asuinkiinteistöllä voi olla oma jäteastia tai naapurikiinteistöt voivat käyttää yhteistä 

jäteastiaa. Yhteisen jäteastian käyttämistä kutsutaan kimpaksi. Kimpalla pitää olla 

yhteyshenkilö, joka ilmoittaa jätehuollon järjestäjälle tarvittavat tiedot.

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto sovitaan mökin käytön mukaan. Jos vapaa-ajan 

asuntoa käytetään vain vähän, voi jätteen määrä jäädä vähäiseksi. Silloin kimppa on 

usein hyvä vaihtoehto. 

Jokaisen asuinkiinteistön pitää liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään sopimalla 

seka- tai kuivajätteen kuljetuksesta. Velvoite koskee myös vapaa-ajan asuntoja ja 

asuntoloita.

Seuraavassa on lueteltu, mihin pitää ottaa yhteyttä, kun haluaa sopia 

jätteenkuljetuksesta.
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Seka ja biojätteen kuljetus

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, 
Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

Näissä kunnissa asukas sopii seka- ja biojätteen kuljetuksesta Kiertokapula Oy:n 

asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalveluun ilmoitetaan myös:

• Jäteastian tyhjennysväli kahdeksaan viikkoon saakka. Sekajäteastian pisin 

tyhjennysväli on neljä viikkoa. Jos kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan 

tai erilliskerätään ja hyötyjätteet lajitellaan erikseen, on kuivajäteastian pisin 

tyhjennysväli kahdeksan viikkoa.

• Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys enintään kuuden 
kuukauden ajaksi. Keskeytys voidaan tehdä, jos asuntoa ei käytetä ollenkaan 

kyseisenä aikana. Syynä voi olla esimerkiksi lomamatka. Yli kuuden kuukauden 

keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta, katso sivu 11.

• Vapaaajan asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys. Keskeytys voidaan 

tehdä enintään 11 kuukauden ajaksi, jos asuntoa ei käytetä lainkaan kyseisenä 

aikana.

• Kimpat eli kiinteistöjen yhteiset jäteastiat. Kimppaisäntä ilmoittaa kimppaan 

osallistuvien kiinteistöjen tiedot.

Nurmijärvellä asukas sopii sekajätteen kuljetuksesta yksityisen kuljetusyrityksen kans-

sa. Toisin sanoen asukas eli kiinteistön haltija kilpailuttaa jätteenkuljetuksen itse.

Biojätteen kuljetuksesta Nurmijärvellä asukas sopii Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakas-

palvelun kanssa.

Tulossa: Nurmijärvellä siirrytään 1.3.2023 alkaen kunnan järjestämään jätteen-

kuljetukseen seka- ja biojätteen kuljetuksessa. Jätteenkuljetuksen järjestää 

Kiertokapula Oy.
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Jäteastioihin  
soveltumattomat jätteet

Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin voi viedä 

esimerkiksi puujätettä, puutarha- ja puistojätettä, 

suurikokoisia käytöstä poistettuja esineitä, 

pienimuotoisessa rakennus- ja purkutoiminnoissa 

syntyvää jätettä sekä vaarallista jätettä.

Tuottajavastuunalaisia vaarallisia jätteitä, kuten 

paristoja ja akkuja, voi viedä tuottajien järjestämiin 

vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet pitää viedä 

apteekkiin.

Jätteenkuljetus kunnittain

Kierrätettävät jätejakeet eli hyötyjätteet pitää lajitella erikseen sekajätteestä. 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asukas sopii palvelusta itse valitsemansa 

kuljetus yrityksen kanssa.

Jätteenkuljetus asuinkiinteistöltä sovitaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Kunta Sekajäte Biojäte Pienmetalli Lasi Kartonki Muovi

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

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kierto-
kapula Oy

Mäntsälä Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kiinteistön halti-
jan järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kierto-
kapula Oy

Nurmijärvi

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.3.2023

L&T Oyj

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.3.2023

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kiinteistön 
haltijan 
järjestämä

Siirtyy 
Kiertokapulalle 
1.7.2023–
31.12.2023

Kierto-
kapula Oy 
1.3.2023

Valkeakoski Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Kierto-
kapula Oy

Paperinkeräyksestä vastaavat Suomen 

Keräys tuote Oy ja Suomen Keräyspaperi 

tuottajayhteisö Oy.

Tulossa: Kiertokapula Oy järjestää 

poistotekstiilin alueellisen keräyksen 1.1.2023 

alkaen.

Kiertokapula Oy aloittaa pakkausjätteiden 

kuljetuksen uusissa kunnissa vaiheittain 

1.7.2023–31.12.2023.
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KIERRÄTETTÄVÄT 
JÄTEJAKEET – PITÄÄKÖ 
KIINTEISTÖLLÄNI OLLA 
ERILLIS KERÄYSASTIAT?
Taajamissa jätteet pitää lajitella ja kerätä erikseen jäteastioihin seuraavan taulukon mukaisesti:

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä Biojäte

Kartonki
pakkausjäte

Muovi
pakkausjäte Pienmetalli

Lasipakkaus
jäte Paperi

5–9 x x x kuten jätelain 
49 ja 50 § 
määräävät10 tai enemmän x x x x x

Tulossa: Lajitteluvelvoitteet laajenevat vuoden 2023 aikana. Lasipakkaukset ja pienmetalli pitää 

kerätä erikseen myös 5–9 huoneiston kiinteistöiltä.

Biojätteen erilliskeräys laajenee 1–4 huoneiston asuinkiinteistöille yli 5000 asukkaan taajamissa vai-

heittain 1.4.2024–31.12.2024. Toisin sanoen tiheästi asuttujen taajamien omakotitaloissa pitää olla 

biojätteen erilliskeräys tai vaihtoehtoisesti biojäte pitää kompostoida.

Biojätteen pakkausohje

Kiertokapulan toimialueen eteläosassa 

(Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula) biojä-

te pakataan paperipussiin tai biohajoavaan 

pussiin. Muissa kunnissa voi edelleen käyttää 

pakkaamiseen myös muovipusseja.

RINKIekopisteet

Jos asuinkiinteistöllä ei ole kierrätettävien jättei-

den keräysastioita, pitää kotitalouksien pakka-

usjätteet viedä RINKI-ekopisteeseen.
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JÄTEASTIOIDEN 
TYHJENNYS VÄLIT – 
KUINKA USEIN JÄTE ASTIA 
PITÄÄ TYHJENTÄÄ?
Jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti niin, ettei jätteistä aiheudu hajuhaittaa. Jäteastiat pitää 

tyhjentää vähintään seuraavan taulukon mukaisesti:

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 syväkeräyssäiliöön tai 
koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 
tai tuulettuvaan keräysastiaan

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.

Kuinka paljon jäteastiaan voi laittaa jätettä?

Jäteastiaa ei saa täyttää liian täyteen. Liian painavan jäteastian tyhjentäminen jäteautoon on 

vaarallista. 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 jäteas-

tiaan, se voidaan laittaa väliaikaisesti jäteastian viereen. Ylimääräisestä jätteestä pitää maksaa 

taksan mukainen hinta tai kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän alueella 

kuljetusyrityksen ilmoittama hinta.
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KOMPOSTOIMALLA 
BIOJÄTTEEN SAAT MULTAA
Kotipihalla saa kompostoida biojätettä. 

Kompostorissa biojäte muuttuu mullaksi eli 

maatuu. Biojäte on esimerkiksi ruuanlaitossa 

syntynyttä jätettä, kuten kasvisten kuoria.

Kompostori pitää sijoittaa, rakentaa ja hoitaa 

niin, että siitä ei ole haittaa tai vaaraa tervey-

delle tai ympäristölle. Kompostori voi olla myös 

naapurien yhteinen.

Millainen kompostorin pitää olla?
Biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, 

suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompos-

torissa. Kompostorin voi tehdä itse tai ostaa 

rautakaupasta. Kaupoissa lämpöeristettyjä 

kompostoreja myydään nimellä lämpökompos-

tori. Kompostoriin ei saa päästä haittaeläimiä. 

Haittaeläimiä ovat esimerkiksi rotat ja hiiret. 

Kompostorissa ei saa olla yli seitsemän mil-

limetrin rakoja, etteivät haittaeläimet pääse 

kompostoriin.

Kompostorin pitää olla niin iso, että se riit-

tää kodin biojätteelle. Mitoituksessa pitää 

ottaa huomioon kompostoitumisen vaati-

ma aika. Kompostitilaa on hyvä varata noin 

50–100 litraa/henkilö/vuosi.

Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kom-

postoida myös kompostorissa, jota ei ole eris-

tetty. Kesämökin biojätteelle voi riittää mökin 

kompostoiva käymälä, jos mökillä käydään 

harvakseltaan.

Kompostin sisältöä ei saa ottaa pois kompos-

torista ennen kuin jätteet ovat maatuneet eli 

muuttuneet mullaksi.

Kompostori pitää sijoittaa vähintään viiden 

metrin päähän naapurin rajasta.

Bokashimenetelmä fermentoi 
biojätteen
Biojäte voidaan käsitellä bokashi-menetelmällä 

eli jäte voidaan fermentoida. Fermentoitunut 

jäte pitää jälkikäsitellä kompostoimalla suljetus-

sa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jät-

teen hyödyntämistä. Toisin sanoen bokashi-as-

tian lisäksi tarvitaan erillinen ilmastoitu ja 

haittaeläinsuojattu kompostori fermentoituneen 

massan jälkikäsittelyä eli multausta varten.

Jälkikompostointi maahan kaivamalla on 

kiellettyä.

Kompostointiilmoitus 
jätehuoltoviranomaiselle
Biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoi-

tus. Ilmoitus pitää tehdä vakituisen asunnon ja 

vapaa-ajan asunnon kompostoinnista. Ilmoitus 

tehdään sähköisellä lomakkeella jätehuolto-

viranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen pitää 

rekisteriä biojätteen käsittelystä asuinkiinteistöil-

lä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei 

tehdä ilmoitusta.

Puutarhajätteen kompostointi
Myös puutarhajätettä saa kompostoida koti-

pihalla. Puutarhajäte on pihan ja puutarhan 

hoidossa syntyvää jätettä. Se voi olla esimerkiksi 

ruohoa, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Puutarhajätettä voi kompostoida kompos-

torissa, jota ei ole lämpöeristetty. Sitä voi kom-

postoida myös siistinä pidetyssä kehikossa. 

Puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin. 

Esimerkiksi maahan pudonneet omenat 

eivät ole puutarhajätettä. Ne ovat biojätettä, 

joka kiinnostaa haittaeläimiä. Siksi omenat 

pitää kompostoida haittaeläimiltä suojatussa 

kompostorissa.
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SAOSTUS JA 
UMPISÄILIÖLIETTEET
Lietesäiliöiden tyhjentäminen

Asukas eli kiinteistön haltija sopii saostus- tai umpisäiliölietteen tyhjennyksestä yksityisen 

kuljetusyrityksen kanssa. Kuljetusyritys kuljettaa jätevesilietteen jätevedenpuhdistamol-

le. Jätehuoltoviranomaisen verkkosivulta kolmenkierto.fi löytyy tieto siitä, mitkä kulje-

tusyritykset toimivat alueella.

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä pitää 

poistaa jätevesiliete tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjennystarve 

pitää tarkistaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Jätevesiliete pitää poistaa 

säiliön valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin 

sellaisista saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien 

käsittelyyn.

Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden 

jätevesiliete pitää poistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Asukkaan pitää huolehtia siitä, että lietesäiliöt ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa 

sopivia.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Asukkaan pitää aina ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle, jos asukas aikoo levittää lie-

tettä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle. Liete pitää käsitellä kalkkistabiloimalla tai 

muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän lietteen käsiteltäväksi naapuri-

kiinteistölle. Lietteen vastaanottaja voi käsitellä enintään neljän kiinteistön lietteet. 

Yhteiskäsittely vaatii poikkeamisluvan jätehuoltomääräyksistä ja sitä haetaan 

jätehuoltoviranomaiselta.
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JÄTEHUOLLON 
VIRANOMAISPALVELUT
Jätehuoltoviranomainen voi perustelluista syistä myöntää poikkeuksen jätehuolto-

määräysten noudattamisesta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydel-

le eikä aiheuttaa roskaantumista.

Sähköiset hakemuslomakkeet löydät verkkosivulta kolmenkierto.fi. Paperihakemuksen 

voi palauttaa jätehuoltoviranomaisen postiosoitteeseen, katso yhteystiedot sivulta 12. 

Hakemuksiin tehdään viranhaltijapäätös, joka lähetetään hakijalle.

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Kun vakituisen asunnon jäteastian tyhjennysten keskeytystarve on pidempi kuin kuusi kuu-

kautta, pitää keskeytyksestä tehdä hakemus jätehuoltoviranomaiselle. 

Yli kahdeksan viikon tyhjennysväli jäteastialle

Yli kahdeksan viikon tyhjennysvälistä kuivajäteastialle pitää tehdä hakemus jätehuoltovi-

ranomaiselle. Pisin mahdollinen tyhjennysväli kuivajäteastialle on 12 viikkoa.

• Käytössä on enintään 240 litran jäteastia, jota käyttää enintään kolme henkilöä.

• Syntyvän kuivajätteen määrä on erittäin vähäinen.

• Biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään läpi vuoden. Keittiöperäistä biojätettä saa 

kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon 

haittaeläinten pääsy on estetty. Taajaman ulkopuolella keittiöperäistä biojätettä saa 

kompostoida eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. 

• Puutarhajätteet kompostoidaan, toimitetaan luvanvaraiseen hyödyntämispaikkaan tai 

kunnan vastaanottopaikkaan. Kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori tai 

kehikko.

• Hyötyjätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostointiilmoitus

Biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus 

pitää tehdä vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kompostoinnista. 

Jätehuoltoviranomainen pitää rekisteriä biojätteen käsittelystä asuinkiinteistöillä. Ilmoitus 

pitää päivittää viiden vuoden välein.



YHTEYDENOTOT

Jätehuollon viranomaispalveluihin voit olla 
yhteydessä, jos asiasi koskee esimerkiksi: 
• vakituisen asunnon yli kuuden kuukauden 

keskeytystä jätteenkuljetukseen

• yli kahdeksan, enintään 12 viikon 

tyhjennysväliä jäteastialle, jos kompostointi-

ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle on jo tehty

• kompostointi-ilmoitusta

Sähköiset hakemukset löydät verkkosivulta 

kolmenkierto.fi.

Jätehuollon viranomaispalvelut,  
jätelautakunta Kolmenkierto
Hämeenlinnan kaupunki
PL 84, 13101 Hämeenlinna

Palvelunumero 03 621 4197 (ma–pe klo 9–11)

jatelautakunta@hameenlinna.fi

kolmenkierto.fi

Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun voit olla 

yhteydessä, jos Kiertokapula vastaa kuntasi 

jätteen kuljetuksesta ja asiasi koskee:

• kiinteistön jätteenkuljetusta

• vakituisen asunnon enintään kuuden 

kuukauden keskeytystä jätteenkuljetukseen 

• enintään kahdeksan viikon tyhjennysväliä 

jäteastialle, jos kompostointi-ilmoitus 

jätehuoltoviranomaiselle on jo tehty

• kiinteistöjen yhteistä jäteastiaa (kimppa)

Kiertokapula Oy
Vankanlähde 7

13100 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu 075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

kiertokapula.fi

Yksityiskohtaisemmat tiedot Nurmijärven 

palveluista löydät sivuilta 4–5.

Kiertokapula Oy:n neuvontaan voit olla 

yhteydessä, tarvitset tietoa asioinnista 

jätteidenkäsittely alueilla, lajitteluneuvonnasta tai 

ympäristö kasvatuksesta.

Neuvonta 075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Tietoa Suomen Pakkauskierrätys  
RINKIekopisteiden sijainnista  
rinkiin.fi/kotitalouksille

Roskaantumistapauksissa ota yhteyttä oman 

kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.
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