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YLEINEN OSA
Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten
perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten
yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan sen tarkoituksena on antaa tietoa
jätehuollosta ja jätelaista sekä muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista.
Perustelumuistiossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin määräysten perusteluista ja soveltamisesta.

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
jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää
etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa.
Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä
roskaantumisen ehkäisemistä.
Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä.
Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä kuten asuinkiinteistöjä sekä
palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan
tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden
toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 §:n nojalla kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan 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.
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Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto
on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Lisäksi
jätteitä tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja 15 §:t)

2. Etusijajärjestys
Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensisijaisesti
on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan
ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos
kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten
energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi
sijoittaminen kaatopaikalle.
Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden jätelain
tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, vertailu
elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan
saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä
tekniset ja taloudelliset edellytykset.
Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla lajitteluja 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:


asumisessa (vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa) syntyvät jätteet,



kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet,



liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä
yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa sekä
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muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä mainittujen jätteiden
kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa
keräysjärjestelmässä

Kunnan vastuulle kuuluu kaikki asumisessa syntyvä jäte ja osin siihen ominaisuudeltaan,
koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava, kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä
jäte. Asumiseksi katsotaan muun muassa asuntolat, yksittäiset vuokrattavat lomamökit sekä
yksityisen tai julkisen sektorin tuottamat laitos- ja asumispalvelut.
Esimerkiksi kuntien virastoissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä kouluissa ja päiväkodeissa
syntyvät yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään siltä osin kuin ne
soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä asumisessa syntyvän
jätteen kanssa. Jos näissä toiminnoissa syntyy muuta kuin yhdyskuntajätettä (esim.
terveyskeskuksien ja sairaaloiden erityisjätettä), kuuluu jätehuollon järjestämisvastuu tämän
jätteen osalta jätteen haltijalle.
Vaarallisen jätteen osalta kunnan jätehuollon järjestämisvastuu koskee vain asumista. Maa- ja
metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu lisäksi kunnan
vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.
Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen myös oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden
jätehuolto. Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Muiden
jätteiden, kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden, jätehuollon järjestämisestä vastaa
jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti.
Jätehuoltomääräysten soveltamisalueen kunnissa on käytössä sekä kunnan järjestämä että
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen kiinteistölle kilpailuttaa ja tilaa joko kunta tai kuntien
erikseen tekemien sopimusten mukaisesti Kiertokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen tilaa kiinteistölle kiinteistön haltija suoraan
jätteenkuljetusyritykseltä.
Jätelain 19.7.2021 voimaan tulleen muutoksen myötä hyötyjätteiden eli biojätteen,
pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa se on
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ollut kiinteistön haltijan järjestämä. Kuljetus alkaa kunnan järjestämänä vaiheittain §:n 47
mukaisesti. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnat ja niissä käytössä olevat
kuljetusjärjestelmät jätejakeittain.
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 4.6.2014 § 30, että jätelautakunnan toimialueen kunnissa on
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan vastuulle kuuluvien saostus- ja
umpikaivolietteiden kuljetuksissa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka
palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta ei ole vielä käsitellyt asiaa
uudelleen.
Nurmijärven kunnan alueella on lainvoimainen päätös kiinteistön haltijan järjestämästä
jätteenkuljetuksesta asumisessa syntyvien lietteiden osalta (TEKLA 11.9.2014 § 104).
Jätelain 37 §:n mukaan kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta
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.
Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten keräyspaperi, lasi-, metalli-, muovi- ja kuitupakkausjätteet
toimitetaan tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin materiaalihyötykäyttöön.

4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön
toteuttaminen
Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kunnan jätehuoltoviranomainen, joka
jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta
Kolmenkierto. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat:


yleisten jätehuoltomääräysten antaminen



jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset



jätetaksan hyväksyminen
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jätemaksupäätökset ja maksujen perintä



jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset



jätteenkuljetuksen seuranta



jätteenkuljetusrekisterin pitäminen



yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (Jätelaki 42 §)
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Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
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 valvominen

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on annettu Kiertokapula Oy:lle. Jäteyhtiön
tehtävinä ovat:


jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestäminen



hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja
alueellinen keräys erillisten sopimusten mukaisesti



jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa erillisten sopimusten mukaisesti



vaarallisten jätteiden vastaanotto



jätteen käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja
ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen



jäteneuvonta ja tiedotus
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5. Jätteiden keräys
Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä
varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden
sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan
käyttämisestä. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan
luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja
miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään.
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään
sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia.
Biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen (hyötyjätteen) kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista
säädetään jätelain muutoksessa (714/2021) ja valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021).
Lainsäädännön muutokset toivat kunnalle velvoitteen järjestää kaikissa taajamissa, vähintään
viiden huoneiston kiinteistöiltä biojätteen erilliskeräys 1.7.2022 alkaen sekä kierrätyskelpoisen
jätteen erilliskeräys 1.7.2023 alkaen. Jätelainsäädännön muutos laajentaa jätehuoltomääräysten
soveltamisalueella pienmetallin ja lasipakkausjätteen keräysvelvoitetta. Muutoin edellä luetellut
velvoitteet ovat olleet alueella voimassa jätehuoltomääräysten nojalla.
Jäteasetuksen mukaan biojätteen erilliskeräyksen tulee laajentua yli 10 000 asukkaan taajamissa
kaikille kiinteistöille viimeistään 1.7.2024 mennessä.
Jäteasetuksen mukaiset erilliskeräysvelvoitteet koskevat näiden jätehuoltomääräysten mukaan
myös asuinkiinteistöjä taajamien reuna-alueilla. Jätehuoltomääräysten §:ssä 16 ja 17 taajamat
reuna-alueineen on nimetty alueeksi a. Alue b puolestaan sisältää taajamien tiheimmin asutut osat
alueen a sisällä. Alueella b biojätteen erilliskeräysvaatimus laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin.
Biojätteen voi erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä jäteasetuksen 12 §:n sekä näiden
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä tai pienmetallia ei jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan
tarvitse kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa eikä Kiertokapula Oy tarjoa kyseisen
jätejakeen erilliskeräyspalvelua, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti
jätteenkuljetuksen valitsemaltaan kuljetusyritykseltä siihen saakka, kunnes Kiertokapula Oy:n
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järjestämä jätteenkuljetus alkaa vaiheittain. Jäte kuljetetaan tuottajan järjestämään
vastaanottopaikkaan.
Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan kunnan, Kiertokapula
Oy:n tai tuottajan järjestämään hyötyjätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden
vastaanottopaikoista ylläpidetään osoitteessa www.kierratys.info.
Jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamisesta, käyttämisestä ja
merkitsemisestä. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon
rakentamismääräyskokoelma, 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 tulee 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. Jäteastiat on puhdistettava
säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai
tarpeettomasti likaa astiaa.
Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä tyhjentämisestä
vastaavan tahon (kuljettajan) tai keräyksestä vastaavan tahon (esim. kunnan jäteyhtiön)
yhteystiedot.
Lisäksi suositellaan, että jäteastioissa näkyy kunkin jätelajin tunnusväri. Tunnusväri voi näkyä joko
jätelajia osoittavassa tarrassa, jäteastian kannen tai jäteastian värinä. Jätelajien tunnusvärit ovat
seuraavat:


harmaa: sekalainen yhdyskuntajäte



ruskea: biojäte



vihreä: paperi



sininen: kartonki



musta: metalli



valkoinen: lasi
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punainen: vaarallinen jäte



oranssi: energiajäte



keltainen: muovi
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Jatkossa jätteiden lajittelua voidaan ohjata myös piktogrammien eli jätekuvakkeiden avulla.

6. Jätteiden kuljetus
Yhdyskuntajätteet kuljetetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kunta tai
Kiertokapula Oy huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta alueittain, tai kiinteistön
haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön haltija huolehtii jätteenkuljettajan
valitsemisesta ja kilpailuttamisesta.
Kunnissa käytössä olevat kuljetusjärjestelmät on esitetty kunnittain ja jätejakeittain
jätehuoltomääräysten liitteessä 1. Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettävästä
jätteenkuljetusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä siirtymäajoista saa jätehuoltoviranomaiselta.
Vain ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia
jätteenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa
oleva ote jätehuoltorekisteristä.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja
kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön
haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin.
Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä,
rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja.
Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen
vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan
kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla.
Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 24 §:ssä.
Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa
tekevä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti
vastaanottopaikkaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätehuoltomääräykset
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7. Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät
jätevesilietteet
Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten
pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden
määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa syntyvien lietteiden lisäksi myös esimerkiksi
kunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin.

8. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto
Jätehuoltomääräykset koskevat muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa, eli esimerkiksi
elinkeinotoiminnan jätehuoltoa siltä osin kuin niissä määrätään ympäristö- ja terveyshaittojen
ehkäisemisestä sekä jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta ja
ajankohdista, joina jäteastioita voi tyhjentää.
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte taikka valtion tai
seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä
annetut määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla on sekä
asumista että yritystoimintaa, ja jätteet kerätään yhteisiin jäteastioihin, jätehuoltomääräyksiä
sovelletaan myös yritystoimintaan.
Elinkeinotoiminnan harjoittaja tai muu taho, jonka jätteet eivät kuulu jätelain 32 §:n mukaisesti
kunnan vastuulle, voi pyytää jätelain 33 §:n mukaisesti kunnalta jätteidensä käsittelemistä
kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
perusteella yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi, 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 jätteiden ja sivuvirtojen
tietoalustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Tällöin
jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa.

Jätehuoltomääräykset
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9. Tuottajavastuu
Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan velvollisuutta järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä
poistetun tuotteen tai pakkauksen jätehuolto ja vastata jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista.
Tuottajilla tarkoitetaan tuotteen ammattimaisia valmistajia ja maahantuojia sekä pakkausten
osalta tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia.
Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen,
hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja
elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä
pakkaukset.
Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden
kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen
jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat
pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista.
Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte (esimerkiksi
pienmetalli) voidaan kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Myös muiden materiaalien
yhteiskeräys on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen tuottajien kanssa (esimerkiksi
muovi).
Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät
pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä (Rinki-ekopisteet).
Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton
kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella
sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä
varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia
pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen
järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla
paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.
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10. Vaaralliset jätteet
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys- sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia
jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat


paristot



erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä



loisteputket ja elohopealamput



sähkö- ja elektroniikkaromu



maalit, lakat, liimat ja liuottimet



eräät puhdistusaineet



kyllästetty ja käsitelty puu



torjunta-aineet



jäteöljyt ja öljyiset jätteet



lääkejätteet

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista 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.kierratys.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 käyttökelpoisista esineistä ja
aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite
mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä.
Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee
rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit
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betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet



asfaltti



bitumi- ja kattohuopa



kipsipohjaiset jätteet



kyllästämättömät puujätteet



metallijätteet



lasijätteet



muovijätteet



paperi- ja kartonkijätteet



mineraalivillaeriste



maa- ja kiviainesjätteet
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Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on
kerättävä aina erikseen ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä.
Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä
886/1987 annettuja ohjeita.
Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta,
syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Rakennus- ja purkujäte katsotaan
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, viihtyisyyden
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
siivoamisvelvollisuus 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 alueen
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haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. Roskaantumisen
ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

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


Jätelaki 646/2011



Valtioneuvoston asetus jätteistä (jäteasetus) 978/2021

Jätehuoltoviranomainen (kaikki kunnat)
Hämeenlinnan kaupunki
Jätelautakunta Kolmenkierto
Wetterhoffinkatu 2/PL 84
13101 Hämeenlinna
Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197
jatelautakunta@hameenlinna.fi
www.kolmenkierto.fi
Kuntien jätehuoltoyhtiö
Kiertokapula Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
Vaihde 075 753 0000
www.kiertokapula.fi
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Hattula ja Hämeenlinna
Hämeenlinnan kaupunki
Viranomaispalvelut/Ympäristönsuojelu
PL 84
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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
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Loppi
Ympäristönsuojelu
Yhdystie 5
12700 Loppi
lopen.ymparisto@loppi.fi
vaihde (019) 758 6000

Riihimäki
Ympäristönsuojelun vastuualue
Eteläinen Asemakatu 4 A, PL 125
11101 Riihimäki
ymparisto@riihimaki.fi
vaihde (019) 758 4000

Valkeakoski
Ympäristönsuojelu
Sääksmäentie 2, PL 20
37601 Valkeakoski
ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi
vaihde (03) 569 1100
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JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
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
jätehuoltomääräyksiä noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä,
jätteistä terveydelle 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
esitetty 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
kuulumatonta 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
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21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen



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 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen
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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
tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen,
viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin
niistä on erikseen muualla säädetty tai määrätty.

Jätehuoltomääräykset
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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 sekalaisen yhdyskuntajätteensä. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä
muitakin jätelajeja.



Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä
riippumatta.



Asumisessa syntyvällä lietteellä vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
asuntolassa ja muussa asumisessa syntyviä saostus- ja umpikaivolietteitä sekä
pienpuhdistamoiden tai vastaavien käsittelyjärjestelmien lietteitä. Vastaavia lietteitä voi
syntyä myös muussa kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa.



Biojätteellä eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia,
jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä.



Erilliskerättävällä biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja
vähittäisliikkeissä syntyvää biojätettä. Erilliskerättävä biojäte noudetaan kiinteistöltä.



Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat
haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä
keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat
sekä pölyävät jätteet.



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



Hyötyjätepisteellä kunnan, kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiä alueellisia
keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji.
Hyötyjätepisteellä 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.
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Jätehuoltorekisterillä jätelain 142 §:n mukaista alueellisten ELY-keskusten ylläpitämää
rekisteriä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä
harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity.



Jätehuoltoviranomaisella kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä
huolehtivaa toimielintä, jätelautakuntaa.



Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen
käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.



Kartonkipakkausjätteellä tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka on syntypaikkalajiteltu
tuottajan ohjeen mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään.
Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä
pahvipakkaukset. 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
jätteenkuljetusta, 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
jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.



Kompostoinnilla 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 erilliskerättävää 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
rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimittamat tiedot
kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista
kiinteistöittäin ja jätejakeittain.
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Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai
aluekeräystä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden
noudon tilaamisesta kiinteistöiltä tai aluekeräyspisteestä näiden jätehuoltomääräysten
mukaisesti.



Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa
syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete, kunnan
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoissa syntyvä
yhdyskuntajäte, joka kerätään 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 palvelutarjonnan 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
jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
perusteella.



Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.



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



Lasipakkausjätteellä tyhjiä ja kuivia pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia
lasipurkkeja, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen mukaan, ja jotka
soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Lasipakkausjäte on
tuottajavastuunalaista jätettä.



Lähikeräysjärjestelmällä tarkoitetaan lähellä asukkaita sijaitsevaa yhteistä keräyspistettä,
jossa lajitellaan eri jätejakeita ja kerätään myös seka- tai kuivajäte.
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Metallilla tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia pienmetallijätteitä, jotka on syntypaikkalajiteltu
tuottajan lajitteluohjeen mukaan ja jotka soveltuvat käytössä olevaan keräysjärjestelmään.
Tällaisia ovat muun muassa pantittomat tölkit, purkit ja muut metallipakkaukset ja
pienmetalli. Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen metalli.



Muovipakkausjätteellä käytöstä poistettuja, tyhjiä, puhtaita ja kuivia, pantittomia
muovipakkauksia, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen mukaan, ja jotka
soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Muovipakkausjäte on
tuottajavastuunalaista jätettä.



Pahvipakkausjätteellä pahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia, voimapaperia, aaltopahveja ja
ruskeita 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, ei kuitenkaan syötäväksi kasvatettuja
kasvinosia.



Rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja
korjausrakentamisen tai purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä.



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



Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen
etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.



Tekstiilijätteellä rikkinäistä, käytöstä poistettua poistotekstiiliä.



Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille
saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä
ovat 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.
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Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, sekä laadultaan
siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.



Ympäristönsuojeluviranomaisilla valvontaviranomaisia, joita ovat kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset 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 käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole
mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on
jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä
noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan
jätehuoltojärjestelmään 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 Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.
Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte
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kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset
jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Jätehuoltoviranomainen voi jätelain edellytysten täyttyessä päättää, että kiinteistöittäistä
jätteenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueella. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö liittyy kunnan
jätehuoltojärjestelmään liittymällä sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi.
Tällöin kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on luovutettava
aluekeräyspisteeseen.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
perusteella
Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
perusteella, mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan
jätehuoltojärjestelmässä.
Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijainen
jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, palvelutarjonnan puutteen
toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että
jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa
(materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä
vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14
vuorokauden määräajassa. Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu
toimija osana tarjoamaansa 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 kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita
kyseinen sopimus koskee.
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6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla
liittymisestä kuljetusyhtiön, kunnan tai Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun liitteen 1
ohjeiden 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 jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että
kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada
jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty
kyseiseen rekisteriin.
Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri
jätejakeiden 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
kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli
yhteisastian (kimppa) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja
kuivajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen.
Sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600
litraa, jos sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä.
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Muiden kuin 1 momentissa esitettyjen tahojen yhteisastioiden käyttö edellyttää
jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.
Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kiertokapula Oy:lle tai kunnalle, mikäli kunta järjestää
jätteenkuljetuksen itse. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään
kuljetusyrityksen jätehuollon asiakaspalveluun. Yhteisen jäteastian perustamisesta ilmoitetaan eri
kunnissa jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti.
Yhteisastiasta vastaava henkilö ilmoittaa yhteisastian perustamisesta. Ilmoituksessa tulee olla
yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja
koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä laskutustiedot. Vastuuhenkilön on
ilmoitettava yhteisastian 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
liittymällä putkikeräysjärjestelmään, korttelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän tai muun vastaavan
lähikeräysjärjestelmän 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
aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen
haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä.
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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.
Aluekeräyspiste perustetaan, mikäli alue, jolla on jätelain §:n 35 mukaisesti hankalat
kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, rajataan päätöksellä
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella
olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa
terveydelle tai ympäristölle.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n
osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula
Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, kuten jäteasemat, jätekeskukset ja mahdolliset
hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin
vastaanottopaikkoihin tai mahdolliseen Kiertokapula Oy:n järjestämään täydentävään
pakkausjätteen keräykseen.
Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista
tietoverkossa.
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikasta vastaavan
tahon antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on
sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanottotai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma
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jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta
jätettä.

3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on
lajiteltava erikseen seuraavat hyötyjätteet: lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet,
pienmetalli sekä 1.1.2023 alkaen tekstiilijätteet.
Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien
järjestämään tai kunnan järjestämään tuottajien keräystä täydentävään alueelliseen
kierrätyskelpoisen jätteen keräyspisteeseen tai kiinteistöittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu
jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen
piiriin.
Tekstiilijäte toimitetaan 1.1.2023 alkaen kunnallisen jäteyhtiön järjestämään alueelliseen
keräyspisteeseen.
Biojäte on lajiteltava erikseen niillä kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 16
tai 17 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräysvelvoitteen piiriin.
Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä
liittymistavat jätteenkuljetukseen.
Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.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 kuivajäteastiaan. Jäteastioihin ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten
vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia.
Kuivajäteastiaan ei saa laittaa biojätettä.
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Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään
sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia tai kuivajäteastia siten kuin näissä
jätehuoltomääräyksissä 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.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteet
asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin
jäteastioihin seuraavasti:
Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella a*
Huoneistojen
lukumäärä

Biojäte

kiinteistöllä

Kartonki-

Muovipak- Pienme

pakkausjäte

kausjäte

talli

Lasipakkaus-

Paperi

jäte
Kuten

5 tai
enemmän

x

x

x

x

x

jätelain 49 ja
50 §
määräävät

* Alue a muodostuu kaikista taajamista reuna-alueineen
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Erilliskeräysvelvoite laajenee biojätteen osalta koskemaan myös 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjä
alueella b.
Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella b*
Lasi-

Huoneistojen
lukumäärä

Biojäte

kiinteistöllä
1-4

Kartonki-

Muovipak-

pakkausjäte

kausjäte

Pienmetalli pakkaus-

Paperi

jäte
x

Kuten
jätelain 49 ja

5 tai
enemmän

x

x

x

x

x

50 §
määräävät

* Alue b muodostuu kaikista yli 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen.
Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueista a ja b. Jätehuoltoviranomainen
tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.
Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö
sijaitsee alueiden a ja b ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan
järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula
Oy:n asiakaspalvelun kanssa.
Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Biojätteen
erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä
kiinteistöllä tai yhteiskompostoinnissa jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti.
Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen pakkausjätteen
lisäksi, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.
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
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, kuten esimerkiksi kouluilla, jotka
sijaitsevat alueella a* tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja
jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti, on muussa kuin asumisessa
syntyvät hyötyjätteet lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taulukon
mukaan:

Hyötyjätelaji

Erilliskerättävä, jos

Biojäte

kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala
tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä
määriä (vähintään 10 kg viikossa)

Kartonkipakkausjäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 5 kg
viikossa

Metallipakkausjäte ja muu
pienikokoinen metallijäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 2 kg
viikossa

Muovipakkausjäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 5 kg viikossa

Lasipakkausjäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 2 kg viikossa

Pahvipakkausjäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 20 kg
kuukaudessa

Paperi

kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Puujäte

kyseistä jaetta kertyy vähintään 10 kg
viikossa

Muu hyödyntämiskelpoinen
jätelaji

kunnan jätehuoltoviranomainen päättää
jätelajin kiinteistöittäisestä
jätteenkuljetuksesta

* Alue a muodostuu kaikista taajamista reuna-alueineen.
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.
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Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö
sijaitsee alueen a* ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan
järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula
Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet
Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on
kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset
juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä
jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.
Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan
vastaanottopaikkaan.
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
käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan
Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen
19 § Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä
varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon
haittaeläinten pääsy on estetty. Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös
eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostoria on hoidettava
niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa.
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Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista.
Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa
vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia. Pienet määrät vieraslajeja voi laittaa pakattuna
sekajäteastiaan.
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. Vähintään viiden (5) asuinhuoneiston yhteisestä kompostoinnista on tehtävä ilmoitus
jätehuoltoviranomaiselle.
Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee
jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista
hyödyntämistä.
Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä
biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:


kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja
mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;



rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin
omakotitalosta;



jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;



käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien
määrä
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Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön
ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle
vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan
henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä
lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön
ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 37 §:ssä tarkoitettua
pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa suljetussa ja hyvin
ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy
maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä
aumassa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille
alueille.
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava
Kiertokapula 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.
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Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia
kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä
puujätettä.
Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan
käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja
pahvia.
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman
ohjeistuksen 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 käyttöä. 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 sijoituspaikka 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).
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Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä.

5 luku Jäteastiat
23 § Jäteastiatyypit
Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden
jätehuoltomääräysten 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.
Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria
jäteastioita.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää


käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja
jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka
ovat voimassa olevien SFS-standardien mukaisia



kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon
kiinteistöllä



vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet
kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan



maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti
jäteautoon kiinteistöllä



poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen
keräykseen soveltuvia muita jäteastioita

Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ja pikakontteja ei saa käyttää kiinteistöittäisessä
jätteenkuljetuksessa.

Jätehuoltomääräykset

36 (55)

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin
jäteastioiden käyttö, mikäli niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, niiden tyhjennys
onnistuu käytössä olevalla tyhjennyskalustolla eivätkä tyhjennykset vaaranna työturvallisuutta.
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeino- tai muun kunnan
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuollossa
jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä 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
kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä
jätehuoltomääräyksissä 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 työturvallisuusriskin.
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
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välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa
kuljetettavia 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 kiinteistöittäisessä 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
keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.
Erikseen lajiteltu tekstiilijäte on laitettava tekstiilin keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan pussiin
pakattuna.
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



käymäläjätteitä
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Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen
yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta
ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä. Suuremmat
palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava
Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

26 § Tyhjennysvälit
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 (kiinteistöllä on
biojätteen erilliskeräys tai
kompostointi)

8 viikkoa

Sekajätteen syväkeräys

8 viikkoa

Biojäte

2 viikkoa

Biojäte, joka kerätään
syväkeräyssäiliöön, koneellisella
jäähdytyksellä varustettuun
säiliöön tai tuulettuvaan
keräysastiaan

4 viikkoa

Kartonkipakkausjäte

16 viikkoa

Muovipakkausjäte

16 viikkoa

Pahvipakkausjäte

6 kk

Pienmetalli

6 kk

Lasipakkausjäte

6 kk
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27 § Kunnossapito ja pesu
Jäteastia on pidettävä käyttökuntoisena ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran
vuodessa. Biojäteastia 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.
Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä
saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle.
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle
alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää
tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.
Tyhjentäjän käytössä on oltava siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet, jos keräysvälineiden
siirtoväylän 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
ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa,
sen riittävästä 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.
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Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta,
kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että
jäteastioiden 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 jäteastioista. Keräysvälineiden sijoittamisessa kiinteistölle ja jätetilan rakentamisessa
on noudatettava kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee
kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi
soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltijan tulee selvittää keräyspaikan perustamismahdollisuudet
kiinteistön välittömään läheisyyteen.
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä
tyhjentämään jäteastiat.
Jäteastian tyhjennysväli ja vaadittava koko määritetään sitä käyttävän/käyttävien kiinteistöjen
mukaan. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräyspaikalle toimitetaan 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
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan
yleisavain sopii oveen. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista,
voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan
tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen
toimintakuntoisuudesta.

Jätehuoltomääräykset

41 (55)

30 § sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet
Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevia määräyksiä sovelletaan kunnan, Kiertokapula Oy:n,
tuottajien ja mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten
sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteillä ja hyötyjätepisteillä.
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on
jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.
Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan
maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätteen
ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.
Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta,
puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai
ympäristön likaantumista tai roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Keräyspisteestä vastaavalla
taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka 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.
Poikkeuksellisesti 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 kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa
aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.
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32 § Kuljettaminen
Jätteet saa kuljettaa seuraavin tavoin:


puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä



umpikorisessa kuljetusvälineessä



jäteastiana käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä



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
voidaan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden
kierrättämiselle 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 pilaantuneen maa-aineksen kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai
allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
Jätteen kuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain
eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on
toimitettava jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti:
30.4. (tiedot ajalta tammi-maaliskuu)
31.7. (tiedot ajalta huhti-kesäkuu)
31.10. (tiedot ajalta heinä-syyskuu)
31.1. (tiedot ajalta loka-joulukuu)
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Lisäksi jätteen kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmätiedot
kunnittain ja jätelajeittain kerätyn jätteen määristä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain
eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 31.1. mennessä.
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.

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin
Jätteenkuljettajan on kuljetettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajien osoittamaan
vastaanottopaikkaan. Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on
kuljetettava Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin.
Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanotto- ja
käsittelypaikoista tietoverkossa.
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina.
Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikasta vastaavan tahon antamia ohjeita.
Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole
vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin
vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos
jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia
jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.
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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 Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljettajan kanssa riippuen
kunnan kuljetusjärjestelmästä (katso liite 1). Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
keskeytyksestä tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Keskeyttäminen edellyttää, että
kiinteistöä ei käytetä. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista näistä
jätehuoltomääräyksistä.
Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään näiden
jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaista jäteastian tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.

8 luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet
36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen
toimittaminen käsiteltäväksi
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.
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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
kerran vuodessa, ja kaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on
tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.
Fosforinpoistokaivot on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.
Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen lietetilojen,
fosforinpoistokaivojen sekä hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja
huolloista.
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
toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei niitä ole käsitelty omatoimisesti 37
§:n mukaisesti.
Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja
niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava
rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse
tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen
suorittamiseksi.
Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.
Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa
työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija
vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta
lukitsemisesta.
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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. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen
kirjallinen ilmoitus tai poikkeamishakemus jätehuoltoviranomaiselle.
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. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia
(539/2006), nitraattiasetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta
lannoitevalmisteista (24/2011) sekä jäteasetusta (VNA 978/2021).
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 poikkeamislupaa 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 kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.
Lisäksi hakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen
hygienisoinnista sekä levittämispaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamislupa 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 mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa
näistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen

Jätehuoltomääräykset

47 (55)

määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai
terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen 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
osoittamaan paikkaan.
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti tai hyödyntää
ravinteena pelloilla.
Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa
levittää metsään tai muualle maastoon.

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.
Tapahtuma-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
tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä
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tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran
päivässä.
Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja kerätä erikseen tapahtuman
luonteesta riippuen omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet seuraavasti:
Jätelaji

Erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy

Biojäte

vähintään 10 kg

Kartonki- ja pahvipakkausjäte

vähintään 5 kg

Muovipakkausjäte

vähintään 5 kg

Lasipakkausjäte

vähintään 2 kg

Pienmetalli

vähintään 2 kg

Puujäte

vähintään 10 kg

Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle 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.
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Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin
vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
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 vastaanottopaikkoihin. 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
syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen
vastaanottajan kanssa.
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä.
Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

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
sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on
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tiedotettava 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
merkittävä 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
lainsäädännön 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
jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä
seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä
sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan
elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.
Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätteenkuljetuksen järjestävälle taholle muutoksista kiinteistön
haltijan yhteystiedoissa sekä palvelujen tarpeessa.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta
Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen
ELY-keskukset.
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Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä
pakkokeinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta näiden jätehuoltomääräysten
noudattamisesta. Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä

myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä,
aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.
Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista.

47 § Voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2022 mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta ja ne kumoavat 1.4.2020 voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron alueen
jätehuoltomääräykset.
Jätehuoltomääräysten 16 §:n ja 17 §:n mukainen hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite tulee
voimaan niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aiemmin koskenut, seuraavasti:
Alue a: kaikki taajamat reuna-alueineen
1.7.2022 biojätteen erilliskeräys kaikissa vähintään viiden huoneiston
asuinkiinteistöissä
1.7.2023-31.12.2023 pakkausjätteen ja pienmetallin erilliskeräys. Velvoite tulee
voimaan vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa
kyseessä olevalla alueella. Taajamissa sijaitsevien vähintään viiden huoneiston
asuinkiinteistöjen osalta velvoite erilliskerätä pienmetallia ja lasipakkausjätettä tulee
voimaan jäteasetuksen mukaan 1.7.2023. Näiden kiinteistöjen tulee sopia
erilliskeräyksestä 1.7.2023 mennessä Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.
Alue b: yli 5000 asukkaan taajamat reuna-alueineen
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1.4.2024 alkaen biojätteen erilliskeräys 1-4 huoneiston asuinkiinteistöissä. Velvoite
tulee voimaan vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa
kyseessä olevalla alueella. Erilliskeräys käynnistyy viimeistään 31.12.2024.
Jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:ien mukainen muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee
voimaan vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla
alueella, kuitenkin viimeistään 31.5.2022.
Jätehuoltomääräysten 19 §:n mukainen velvollisuus ilmoittaa biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä
tulee voimaan 1.1.2023.
Uusien erilliskeräysvelvoitteiden voimaantuloon saakka noudatetaan 1.4.2020 voimaan tulleita
jätehuoltomääräyksiä.
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LIITE 1 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät
Kunta

Sekajäte

Kuivajäte

Biojäte

Metalli

Lasi

Kartonki

Muovi

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

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

Mäntsälä

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapul
a Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapul
a Oy)

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

Nurmijärvi

kiinteistön
haltijan
järjestämä

kiinteistön
haltijan
järjestämä

kunnan
järjestämä
(L&T Oyj)

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kiinteistön
haltijan
järjestämä*

kunnan
järjestämä
aikaisintaan
1.1.2023
(Kiertokapula
Oy)

Valkeakoski

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapul
a Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapul
a Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapul
a Oy)

kunnan
järjestämä
(Kiertokapula
Oy)

*Jätteenkuljetus alkaa alueella kunnan (Kiertokapula Oy:n) järjestämänä vaiheittain §:n 47
mukaisesti.
Saostus- ja umpisäiliölietteissä on koko alueella käytössä kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus.
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen:


Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, 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.
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Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituisia
asuinkiinteistöjä 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:


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 jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien pidennyksistä tehdään
jätteenkuljetusyritykselle.
Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituisia
asuinkiinteistöjä 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:
Biojäte tulee pakata käsittelijän ohjeen mukaisesti. Ajantasaisen ohjeistuksen voi tarkistaa
Kiertokapula Oy:n verkkosivuilta.
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LIITE 2 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet
Hyvinkään Hamburgintie ja Mäntymäentie päätöksellä JÄTELA 4.3.2021 § 14. Päätös on voimassa
toistaiseksi.

