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1 YLEISET PERUSTELUT

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset hy-
väksyttiin lautakunnan toiminnan alkuvaiheessa vuonna 2017. Seuraavana vuonna toimialueen 
laajentuessa oli tarpeen hyväksyä määräykset uudelleen, ilman merkittäviä sisällöllisiä muutok-
sia.

Jätehuoltomääräyksiä on nyt tarkistettava jätelakiin tehtyjen muutosten, kansallisen jätelain-
säädännön uudistusten sekä myös määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palaut-
teiden perusteella. Määräysten valmistelussa on otettu huomioon valtakunnallinen jätesuunni-
telma vuoteen 2023, EU:n muovistrategia ja sen perusteella tehty Suomen muovitiekartta sekä 
alueellisesti tehdyt tarkastelut ja kokeilut jätteiden keräyksessä. 

EU:n jätedirektiivi asettaa yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteiden kierrätykselle uudet, nykyistä 
kunnianhimoisemmat tavoitteet, jotka tulee panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 
viimeistään heinäkuussa 2020. Muutokset on otettava huomioon kunnallisissa jätehuoltomää-
räyksissä asetettuihin kierrätystavoitteisiin pääsemiseksi.

2 KESKEISIMMÄT MUUTOSEHDOTUKSET

Jätehuoltomääräyksiin on päivitetty uudistuneen jätelain (445/2018) muutokset kunnan jäte-
huollon järjestämisvastuussa. Kunnan vastuu on rajattu pääosin vain asumisessa syntyviin jättei-
siin. Lisäksi kunnalla on vastuu sen omassa toiminnassa syntyvästä hallinto- ja palvelutoiminnan 
yhdyskuntajätteistä. Jätelain uudistuksen toisen vaiheen (438/2019) täsmennys kunnan toissi-
jaisesta jätehuoltopalvelusta on kirjattu määräyksiin.

Jätehuoltomääräyksiin  on lisätty muovipakkausten erilliskeräysvelvoite vähintään viiden huo-
neiston kiinteistöille. Muutoksen taustalla on ympäristöministeriön asettaman jätelakityöryh-
män mietintö jätelakiin ehdotettavista muutoksista erilliskeräysvelvoitteiden tiukentamisesta. 
Erilliskeräyssäädöksen taustalla on lisäksi valtakunnallinen jätesuunnitelma sekä jätedirektiivin 
asettamat uudet kierrätystavoitteet sekä valtioneuvoston helmikuussa 2019 tekemä Yhdyskun-
tajätteen kierrätyksen lisääminen Suomessa -julkaisu. Julkaisun mukaan erityisesti biojätteen ja 
muovipakkausten keräyksen tehostaminen on avainasemassa tiukentuviin kierrätystavoitteisiin 
pääsemisessä. 

Muovipakkausten erilliskeräys alkaa tammikuussa 2021. Säännökselle annetaan reilusti siirty-
mäaikaa, jotta kiinteistöt voivat varautua muutosjärjestelyjen kustannuksiin ja tehdä tarvittavat 
muutokset jäteastioihin. Jäteastioiden tulee olla kiinteistöillä viimeistään 30.6.2021.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alkaminen Laukaassa ja myöhemmin Toivakassa on 
otettu huomioon määräystekstissä siten, että kuljetusjärjestelmään viittaavissa asiakohdissa ei 
ole kuntakohtaista luettelointia. 
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Laukaassa on lopetettu sekajätteen alueellinen keräys vuoden 2019 lopussa. Kiinteistöjen on tä-
män jälkeen kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään omalla tai lähinaapurin kanssa yhteisel-
lä jäteastialla. Määräyksistä on poistettu aluekeräysverkostoa koskevat säännökset. 

Aikaisempaa sääntelyä korttelikohtaisesta jätteenkeräysjärjestelmästä täydennetään ja selven-
netään termiltään asuntoaluekohtaiseksi keräysjärjestelmäksi. Asuntoaluekohtainen keräysjär-
jestelmä on käytössä sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai muussa suunnittelussa on to-
dettu alueelle toteutettava keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoitettu paikat asuntoalue-
kohtaisille jätteenkeräyspisteille.

Jäteastioiden tyhjennysvälit säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Pisin sekajätteen tyhjennysväli 
on neljä viikkoa. Erillisestä hakemuksesta jätehuoltoviranomainen voi myöntää pienkiinteistölle 
pidennetyn sekajätteen tyhjennysvälin kahdeksaan viikkoon. Määräyksiin on lisätty perusteet 
pidennetyn tyhjennysvälin myöntämisestä. Perusteita on muutettu aiempaa joustavammiksi ja 
muovipakkausten lajittelu on otettu huomioon syntyvän jätteen määrässä. Nyt yhä useampi ko-
titalous voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä kahdeksaan viikkoon. 

Määräyksiin on lisätty saostussäiliöiden vähimmäistyhjennysväli kiinteistöille, joiden käyttö on 
erityisen vähäistä tai jos kiinteistöillä käsitellään vain harmaita jätevesiä. 

3 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala
Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011, päivitykset 445/2018 ja 438/2019), jä-
teasetukseen (179/2012) ja muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuol-
tomääräyksiin. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeel-
lisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa koskevia yleisiä määräyksiä. Nämä jätehuoltomääräyk-
set ovat voimassa Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella, joka on sama kuin kunnalli-
sen jäteyhtiön, Mustankorkea Oy:n, toiminta-alue.

Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, 
vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvis-
sä asioissa myös muista kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvista jät-
teistä. Määräykset koskevat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman kä-
sittelyn, jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemi-
seksi.

Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Jätelain 32 
§:n mukaan kunnan järjestämä jätehuolto koskee vakituisessa asumisessa, vapaa-ajan asumi-
sessa, asuntolassa sekä muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivo-
liete sekä kunnan omassa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä. Lisäksi 
kunnan vastuulle kuuluu edellä mainittujen jätteiden kanssa samaa keräyspistettä käyttävien lii-
kehuoneistojen yhdyskuntajäte.
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Jätelain 91 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti jätehuoltomääräykset koskevat muutakin kuin 
jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa siltä osin, kuin on kyse jätteiden keräyk-
sen, vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen vastaanottopai-
koilla tai näitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

2 § Määritelmät
Määritelmissä on pyritty selventämään niitä termejä, joita määräyksessä käytetään ja joiden 
ymmärtäminen on tärkeää määräyksiä sovellettaessa. Siltä osin kuin käsitteitä käytetään myös 
jätelaissa tai jäteasetuksessa, ovat määritelmät yhteneväiset lainsäädännössä käytettyjen ter-
mien kanssa.

3 § Jätehuollon tavoitteet
Tavoitteita koskevassa säännöksessä ei anneta jätelakia tarkentavia määräyksiä, vaan siinä käsi-
tellään jätelain 8 §:n velvoitteita. Nämä velvoitteet ovat keskeisiä ja tuodaan siksi esille jäte-
huoltomääräyksissä. Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon 
tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. Etusijajärjes-
tystä on mahdollisuuksien mukaan kaikkien tahojen noudatettava.

2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluminen

4 § Velvollisuus kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään
Jätelain 41 §:ssä edellytetään, että kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 
kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai 
kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Velvollisuus 
kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin on kiinteistö- ja asuntokohtainen eli jos samalla kiinteistöl-
lä sijaitsee monta eri asuin- tai vapaa-ajan rakennusta, on jokaisen näistä rakennuksista oltava 
kunnallisen jätehuoltojärjestelmän piirissä.

Kuuluminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään koskee kaikkia asumiseen tai vapaa-ajan asu-
miseen käytettäviä tai käytettävissä olevia kiinteistöjä, koska näillä kiinteistöillä jätettä voi syn-
tyä. Jätelaki ei mahdollista sitä, että asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö vapautettaisiin velvollisuu-
desta kuulua jätehuoltoon. Ainoastaan, jos katsotaan, ettei kiinteistö ole lainkaan käytettävissä 
asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen eli kyseessä on täysin asuinkelvoton kiinteistö, voidaan jä-
temaksu (jätelain 81 §:n mukaisesti) jättää perimättä.

Muiden kuin asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään 
kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Velvol-
lisuus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä, joilla syntyy jätelain 32 §:n mukaista kunnan vastuulle 
kuuluvaa jätettä. Tällaista jätettä on mm. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdys-
kuntajäte. 

Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteis-
töittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Jätelain nojalla kunnan vas-
tuulle kuuluvaa jätettä ei siis saa käsitellä itse (muutoin kuin jätehuoltomääräysten sallimissa ra-
joissa) eikä luovuttaa muualle kuin kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Näin varmistetaan 
kunnallisen jätehuollon toimivuus.
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5 § Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu
Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on järjestettävä tietyin edellytyksin myös sellaisen jätteen jäte-
huolto, joka ei muutoin kuulu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään, jos jätteen haltija tätä 
muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kulje-
tettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Näin turvataan jätehuoltopalvelut 
jätteen tuottajille silloin, kun yksityistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä alueella ole kohtuullisesti 
saatavilla.

Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijai-
nen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, tulee palvelutarjonnan 
puutteen osoittamiseksi jätteen haltijan käyttää siihen tarkoitettua sähköistä tietoalustaa Mate-
riaalitoria. Tarvittavista jätehuoltopalveluista tehdään sopimus Mustankorkea Oy:n sekä palve-
luita tarvitsevan toimijan välillä. 

6 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voi olla joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä. Jäte-
huoltomääräyksissä on säädetty, miten kuuluminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tulee käy-
tännössä kiinteistöillä järjestää. Kiinteistö voi hoitaa velvollisuutensa kiinteistökohtaisella jäte-
astialla, lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla tai tietyin edellytyksin satamissa sijaitsevien ke-
räyspisteiden kautta. 

Määräyksissä korostetaan kiinteistön haltijan vastuuta ottaa yhteyttä joko Mustankorkeaan tai 
jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan riippuen jätteenkuljetusjärjestelmästä. 
Kuuluminen kunnan jätehuoltojärjestelmään perustuu jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin, ja 
maksut perustuvat jätehuoltoviranomaisen hyväksymään julkisoikeudelliseen jätetaksaan, joten 
siitä ei tehdä erillistä sopimusta kunnan järjestämässä kuljetuksessa.

Kiinteistöittäistä keräystä (ml. kimppoja) voidaan pitää ensisijaisena vaihtoehtona kunnan jäte-
huoltojärjestelmässä. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus palvelee tyypillisesti kiinteistön tarpeita 
parhaiten, sillä keräyspaikka sijoitetaan kiinteistölle tai sen läheisyyteen. Jäteastian koko ja tyh-
jennysväli tulee mitoittaa kiinteistön tarpeisiin nähden oikeaksi. Samoin kaikkien rivi- ja kerros-
talojen sekä muiden kuin asuinkiinteistöjen on aina järjestettävä jätehuolto omalla jäteastialla 
tai kimppa-astialla. 

Kiinteistö voi järjestää jätehuoltonsa kiinteistökohtaisella tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteas-
tialla vain, jos jäteastia sijoitetaan paikkaan, josta tyhjennys ja jätteenkuljetus voidaan jäteau-
tolla hoitaa eli kulkuyhteys on kantava ja esteetön. Kiinteistöt, joihin ei päästä jäteautolla (esim. 
saaressa sijaitsevat kiinteistöt, joihin ei ole tieyhteyttä, tai kiinteistöt, joihin johtava tie ei kestä 
jäteautoa), voivat sijoittaa jäteastiansa kiinteistön ulkopuolelle jäteauton reitille, kunhan tästä 
sovitaan alueen maanomistajan kanssa.

Tieto kiinteistön jätehuollon järjestämisestä kirjataan jätehuollon asiakasrekisteriin. Jotta rekis-
teri pysyisi ajan tasalla, on asiakkaalle asetettu velvoite ilmoittaa asiakasrekisteriin vaikuttavista 
muutoksista. 
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia
Jätteiden keräykseen on kiinteistön haltijan järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jät-
teenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille (JL 40 §) sekä hankittava jätteiden keräämiseen sovel-
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tuva keräysväline. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella (esimerkiksi pihan sijaan 
isomman tien varressa), jos kiinteistön haltija sopii asiasta alueen maanomistajan kanssa. Kiin-
teistön haltijan on laitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte omaan jäte-
astiaan. Sellaista jätettä, joka kuljetetaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ei saa viedä 
muihin keräyspaikkoihin.

8 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia eli kimppa
Kimppa-astian käyttö on mahdollistettu lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä jätelain 40 §:n mukai-
sesti. Kimppa-astian käytön mahdollisuus on rajattu vain samalla alueella sijaitseville lähikiin-
teistöille, koska jätelain 41 §:n mukaisesti jätteet on luovutettava alueella järjestettyyn kiinteis-
töittäiseen jätteenkuljetukseen. Säännös vastaa aikaisemman jätelain mukaista velvoitetta liit-
tyä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen, minkä on katsottu oikeuskäytännössä tarkoitta-
van sitä, että jätehuolto on järjestettävä kiinteistön sijaintialueella. Kimpan muodostavat kiin-
teistöt eivät voi tämän vuoksi sijaita pitkän välimatkan päässä toisistaan.

Asemakaava-alueella lähikiinteistöiksi katsotaan samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat 
kiinteistöt. Asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella lähikiinteistöiksi katsotaan naapurit taik-
ka tiekunnan tai muun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt. Esimerkiksi sa-
man yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat aina muodostaa kimpan. Lisäksi kylätoimi-
kunnat ovat sellaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostaa kimpan, ja näissä 
kimpoissa kiinteistöjen välimatka toisiinsa nähden voi olla pidempikin.

Kun kiinteistön haltija järjestää jätehuollon kimpan kautta, on kiinteistön haltijoiden sovittava 
tästä yhdessä. Tärkeintä on, että kimppa-astian käyttö on seurattavissa, eikä liian suuria ja hal-
litsemattomia kimppoja muodostu. Tämän vuoksi kimppa-astiasta velvoitetaan sopimaan kirjal-
lisesti Mustankorkea Oy:n tai jätehuoltoviranomaisen kanssa. Kimpoilla on aina oltava nimetty-
nä yhteyshenkilö, joka vastaa kimpassa tapahtuvista muutoksista ja osakkaiden tiedottamisesta. 
Tällä varmistetaan, että jätehuollon asiakasrekisteriin saadaan riittävät ja oikeelliset tiedot. Kos-
ka kimpasta sovitaan kiinteistön haltijoiden kesken, ei siihen voida liittyä ilman, että liittymises-
tä on kimpan eli käytännössä yhteyshenkilön suostumus. Sopimuksessa määritellään mm. yh-
teiskeräyspisteen käyttäjien maksuosuudet.

Kimppa-astian käyttö vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välillä perustuu jätehuoltomääräysten 8 
§:n periaatteisiin. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden 
kuljettamiseen vakituiselle asuinkiinteistölle. Järjestely olisi jätelain vastainen.  Lisäksi on otetta-
va huomioon, että jos vakituisen asuinkiinteistön ja vapaa-ajan kiinteistön kimpat sallittaisiin 
esimerkiksi saman kunnan tai jäteyhtiön alueella, jouduttaisiin tilanteeseen, jossa ulkopaikka-
kuntalaiset olisivat eriarvoisessa asemassa, ja näin loukattaisiin Suomen perustuslain
(731/1999) 6 §:ssä jokaiselle turvattua oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun. 

Useimmiten kimppa-astiaa käytetään sekajätteen keräämiseen. Lisäksi kimpassa voidaan kerätä 
eri hyötyjätelajeja kuten biojätettä, metallia, kartonki-, lasi- tai muovipakkauksia, jos kimpan ke-
räyspaikka sijaitsee taajamassa, jossa näiden jätteiden keräys on järjestetty. Hyötyjätteiden ke-
räys on mahdollista myös taajaman ulkopuolella, jos kimppa sijaitsee hyötyjätteiden keräysrei-
tillä. Yhteinen jäteastia on käytännöllinen tapa esimerkiksi biojätteen erilliskeräykseen taaja-
mien omakotitalojen, paritalojen tai pienten rivitalojen kesken, koska yksittäisellä kiinteistöllä 
biojätettä syntyy tyypillisesti vähän vaadittuun tyhjennysväliin nähden.

Jätehuoltomääräysten perustelut  6



Kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen on varmistuttava riittävästä astiatilavuudesta jokaista 
osakasta kohden. Kimppa-astian tilavuuden on vastattava kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, 
eikä yhteisen astian käyttö saa aiheuttaa epäasianmukaista jätteiden käsittelyä tai roskaantu-
mista. Kullakin sekajätteen kimppa-astiaa käyttävällä vakituisessa asuinkäytössä olevalla kiin-
teistöllä on oltava käytössään sekajätteen astiatilavuutta vähintään 40 litraa neljää viikkoa koh-
den ja vapaa-ajan kiinteistöillä vähintään  20 litraa neljää viikkoa kohden. Mitoituksessa on 
otettu huomioon jätehuoltomääräysten mukaiset hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Tyypil-
lisesti kuitenkin jätettä syntyy huomattavasti tätä enemmän, jolloin kapasiteettiakin on oltava 
enemmän. Jos kimpan jäteastioiden kapasiteetti alittaa minimikapasiteetin, jäteastiat on vaih-
dettava suurempiin tai tuotava lisäastioita keräyspaikalle.

Jos kimppa-astia on järjestetty hyötyjätteiden keräystä varten, on astiatilavuutta oltava niin pal-
jon, ettei hyötyjätteitä ohjaudu ylitäytön vuoksi sekajätteen joukkoon. Esimerkiksi biokimpassa 
yhtä kahden viikon välein tyhjennettävää biojäteastiaa (240 l) voi käyttää maksimissaan noin vii-
si omakotitaloa, mutta jos kimpassa on pieniä talouksia, voi käyttäjiä olla enemmänkin.

9 § Asuntoaluekohtainen jätteenkeräysjärjestelmä
Asuntoaluekohtaisia jätteenkeräysjärjestelmiä eli keskitettyjä jätteenkeräysjärjestelmiä voidaan 
järjestää asuinalueille, joissa kaavassa tai muussa suunnitelmassa on varattu alue jätteenkeräys-
pisteelle. Näissä järjestelmissä käytetään korttelikohtaisia tai usean korttelin yhteisiä vastaan-
ottopaikkoja yhdyskuntajätteelle. Järjestelmillä pyritään ympäristöhaittojen minimointiin ja jä-
tehuollon tehokkaaseen toteuttamiseen.

Asuntoaluekohtaiset jätteenkeräysjärjestelmät voidaan tulkita kiinteistöittäisen jätteenkuljetuk-
sen muodoksi, jossa jätehuoltovelvoite täytetään kuulumalla järjestelmän käyttäjäksi. Jotta jär-
jestelmä on toimiva, kaikkien alueen kiinteistöjen on oltava nimenomaan alueella olevan järjes-
telmän käyttäjiä. Jos tällaista velvoitetta ei olisi ja samalle alueelle järjestettäisiin myös kiinteis-
tökohtaisia jäteastioita, ei saavutettaisi niitä tehokkuus- ja ympäristöhyötyjä, joita keskitetyillä 
ratkaisuilla tavoitellaan.

10 § Saaressa sijaitsevan kiinteistön sekajätehuollon järjestäminen
Saaressa sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, huoli-
matta siitä, ettei niihin päästä jäteautolla. Kiinteistöt voivat hankkia joko oman tai lähinaapurien 
kanssa yhteisen jäteastian ja sijoittaa sen mantereelle, esimerkiksi venevalkamaan. Toinen vaih-
toehto on kuulua satamassa tai venevalkamassa sijaitsevan sekajätekeräyspisteen käyttäjäksi. 
Jätehuoltoviranomaisella on myös mahdollisuus ilmoittaa kiinteistön kuulumisesta keräyspis-
teen käyttäjäksi, mikäli kiinteistö ei itse ole ilmoittanut jätehuoltojärjestelyistä. Keräyspisteen 
käytöstä perittävästä maksusta säädetään jätetaksassa.

Kunnat  ylläpitävät satamissa ja venevalkamissa sekajätteenkeräyspisteitä, jotka on tarkoitettu 
veneilijöiden lisäksi saaressa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen. 

Saaressa sijaitsevien kiinteistöjen muiden kuin sekajätteen jätehuolto tulee järjestää näiden jä-
tehuoltomääräysten mukaisesti. Biojäte suositellaan kompostoitavaksi.

11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen
Jätteen haltija vastaa kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien yhdyskuntajät-
teiden kuljettamisesta Mustankorkea Oy:n osoittamiin tai tuottajayhteisön järjestämiin vastaan-
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ottopaikkoihin tai itse tilaamalla erillisen noutopalvelun (JL 41 §). Tällaisia kokonsa, määränsä 
tai muun vastaavan ominaisuuden vuoksi tavanomaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia 
jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut huonekalut ja muut suurikokoiset esineet sekä puu-
tarha- ja remonttijätteet. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä ei saa 
laittaa kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai kimppa-astiaan. 

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva yhdyskun-
tajäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään 
alueelliseen vastaanottopaikkaan.

3 LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

13 § Hyötyjätteet
Määräyksissä annettu hyötyjätteiden lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä, siltä osin 
kuin eri jätelajeille on järjestetty erilliskeräys kiinteistökohtaisesti tai hyötykeräyspisteissä. Hyö-
tyjätteille annettavilla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään etusijajärjestyksen toteutu-
mista ja jäteasetuksen mukaisen kierrätystavoitteen täyttymistä. Nykyinen yhdyskuntajätteen 
kierrätystavoite on 50 prosenttia. EU-sääntelyn myötä tavoite on tulevaisuudessa selvästi kor-
keampi: 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030, 65 prosenttia vuonna 2035. 
Jätteiden lajittelulla ja hyötykäytöllä säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätteistä aiheu-
tuvia haittoja.

Pakkausjätteet muodostavat merkittävän osan erilliskerättävistä hyötyjätteistä. Pakkausjätteet 
kuuluvat jätelain 46 ja 48 §:n mukaisesti tuottajien jätehuollon järjestämisvastuulle. Tuottajilla 
on ensisijainen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen keräykseen, mutta toistaiseksi tuot-
tajat eivät kiinteistöittäistä keräystä järjestä.  Jätelain 35.1 §:n mukaisesti kunta voi tässä ta-
pauksessa huolehtia erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä. 
Lisäksi kunta voi järjestää täydentävää pakkausjätteen keräystä hyötykeräyspisteissään (JL 47.3 
§).

Jotta hyötyjätteet saadaan kierrätettyä, on lajittelussa noudatettava lajitteluohjeita. Pakkaus-
jätteissä noudatetaan tuottajien lajitteluohjeita, jotka löytyvät Suomen Pakkauskierrätys RINKI 
Oy:n internet-sivuilta www.rinkiin.fi. Mustankorkea Oy:n lajitteluohjeet ovat näiden ohjeiden 
kanssa yhtenäiset. Kartongin, lasin ja muovin keräykseen ei saa laittaa muita kuin pakkauksia, 
jotta varmistetaan jätelajin soveltuvuus tuottajan järjestämään kierrätykseen. Metallin keräyk-
seen puolestaan otetaan vastaan sekä metallipakkaukset että muu asumisessa syntyvä pienme-
talli.

Mikäli hyötyjätteitä ei kerätä kiinteistöittäisesti, on hyötyjätteet toimitettava Mustankorkea 
Oy:n tai tuottajayhteisöjen tätä tarkoitusta varten perustamiin keräyspisteisiin siltä osin kuin eri 
hyötyjätelajeja pisteessä vastaanotetaan. Kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia kerätään 
kattavasti eri hyötykeräyspisteissä. Muovipakkausten keräyspisteitä on sen sijaan vähemmän. 
Mikäli muovipakkausten keräyspisteitä ei alueelle ole järjestetty, tai muovijäte ei sovellu erillis-
keräykseen, laitetaan se sekajäteastiaan energiahyötykäyttöön toimitettavaksi.
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Säännöksessä on tarkennettu sitä, ettei kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä saa luovuttaa 
Mustankorkea Oy:n tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivät-
kä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiin-
teistöiltä. Jo jätelain mukaisesti nämä jätteistä vastuussa oleva tahot ovat myös niitä, joilla on 
oikeus jätehuollon järjestämiseen, jotta jätehuoltojärjestelmä kokonaisuudessaan toimii. Tuot-
tajan järjestämällä keräyksellä tarkoitetaan myös sellaista keräystä, jossa jätehuoltoyritys tai 
muu toimija toimii yhteistoiminnassa tuottajan kanssa tuottajan lukuun. 

Mustankorkea Oy hoitaa sekä näiden jätehuoltomääräysten edellyttämän että vapaaehtoisen 
kiinteistöittäisen keräyksen ja kuljetuksen määräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti kunnan järjestä-
män jätteenkuljetuksen alueella. Kunnallisen täydentävän keräyksen avulla erilliskeräysmahdol-
lisuudet pysyvät yhdenmukaisina ja kattavina.

14 § Sekajäte
Sekajäte ohjautuu energiahyötykäyttöön jätevoimalaitoksessa poltettavaksi. Tämän vuoksi se-
kajätteen joukkoon ei saa laittaa energiahyödyntämiseen soveltumattomia jätteitä.  Energiajät-
teen kerääminen on kiellettyä, koska päällekkäiset energiaksi hyödynnettävien jätteiden keräys-
järjestelmät eivät edistä jätehuollon alueellista kehittämistä, kun kunnan vastuulle kuuluvaa jä-
tettä päätyy kunnan vastaanotto- ja käsittelypaikan ulkopuolelle. 

Kaikki kierrätyskelpoiset jätejakeet on syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen avulla tärkeä saa-
da erotelluksi sekajätteestä etusijajärjestyksen noudattamiseksi. Lasi, metalli ja biojäte eivät so-
vellu jätevoimalaitoksessa poltettavaksi, joten niiden lajittelun merkitystä halutaan korostaa. 
Esimerkiksi sekajätteen joukossa oleva metalli kasvattaa tuhkamäärää ja sen metallipitoisuutta, 
kuluttaa laitteistoa sekä lisää tukosriskiä polttoaineen käsittelyssä. Lasi ja keramiikka kasvatta-
vat nekin tuhkamäärää ja lisäävät laitteiston kulumista.

Säännöksessä on mahdollistettu poikkeaminen siltä osin, kun kyseessä ovat yksittäiset pienet 
palamattomat jätteet, joille ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöittäisesti. Sekajäteastiaan 
saa siis laittaa yksittäisiä lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita, sillä olisi kohtuutonta vaatia toimit-
tamaan tällaisia pieniä eriä erikseen jätekeskukselle. Suuremmat erät on kuitenkin toimitettava 
Mustankorkea Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin, koska poltossa ne aiheuttavat haittaa.

Lasipakkauksia (lasipurkkeja ja -pulloja) ja metallia ei sekajäteastiaan saa laittaa edes pieniä 
määriä, koska ne voi toimittaa vaivattomasti joko kiinteistöllä olevaan erilliskeräykseen tai hyö-
tykeräyspisteeseen. On huomattava, että vaarallisia jätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa 
sekajäteastiaan.

15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet
Hyötyjätteille annettavilla erilliskeräysvelvoitteilla edistetään etusijajärjestyksen toteutumista, 
sillä niiden avulla kierrättämisestä tehdään asukkaille vaivatonta. Lisäksi niiden kautta vaikute-
taan energiahyötykäyttöön ohjautuvan sekajätteen koostumukseen. On otettava huomioon, 
että biojäte, lasi ja metalli aiheuttavat haittoja energiahyödyntämisessä, joten senkin takia 
nämä jätelajit tulisi saada kerättyä mahdollisimman kattavasti erikseen.

Jätelaissa ei ole määritelty kiinteistön käsitettä. Näissä määräyksissä kiinteistöllä tarkoitetaan 
maapohjaa, kuten tonttia tai tilaa, sillä sijaitsevine rakennuksineen. Erilliskeräysvelvoitteiden 
noudattamisessa merkitsevää on asuinhuoneistojen yhteenlaskettu lukumäärä kyseisellä tontil-
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la tai tilalla. Pykälässä määritellyt huoneistorajat ovat velvoittavia myös silloin, kun saman talo-
yhtiön rakennukset sijaitsevat usealla eri tontilla.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä asumisessa syntyvät hyötyjätteet (biojäte, metalli, 
lasi- ja kartonki- ja muovipakkaukset) on lajiteltava kiinteistökohtaisiin jäteastioihin. Alle viiden 
huoneiston kiinteistöt toimittavat hyötyjätteet hyötykeräyspisteisiin. Alle viiden huoneiston 
kiinteistöt voivat hankkia hyötyjätteille kiinteistökohtaiset astiat vain, jos kiinteistö sijaitsee ke-
räysreitin varrella. 

Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite on asetettu vähintään viiden huoneiston kiinteistöille, sa-
maan velvoiterajaan kuin muut hyötyjätteet. Velvoiterajan määrittämisessä on otettu huo-
mioon muovipakkausten erilliskeräyksen elinkaariselvitys, jossa on vertailtu keräyksestä aiheu-
tuvia ympäristövaikutuksia. Velvoiteraja perustuu ympäristöministeriön asettaman jätelakityö-
ryhmän mietintöön, jossa on esitetty hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteelle tiukennuksia, ja 
jotka tulisivat jatkossa kansalliseen lainsäädäntöön.

Muovipakkausten keräysalueeksi on määritelty taajamat ja niiden väliset keskeiset keräysreitit. 
Keräysalue on määritelty tietylle alueelle kuljetusten optimoimiseksi ja keräyksestä aiheutuvien 
ympäristö- ja kustannusvaikutusten vähentämiseksi. Tällöin vältytään yksittäisten haja-asutus-
alueella olevien kiinteistöjen muovipakkausjätteiden keräämisestä, joka ei ympäristösyistä olisi 
järkevää. Keräys on taloudellisesti järkevää ja ympäristövaikutuksiltaan perusteltua vain riittä-
vän tiheästi asutuilla alueilla eli taajamissa sekä muualla keräysreittien varrella. Tilastokeskuk-
sen mukaan taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan keskittymää. Mikäli on epäselvää, 
kuuluuko kiinteistö keräysreitille vai ei, asian ratkaisee Mustankorkea Oy, tarvittaessa jätehuol-
toviranomaista kuultuaan.

Biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Jos kiinteistö ei kuulu biojätteen eril-
liskeräykseen, tulee biojäte kompostoida kiinteistöllä.

Keräyspaperi kuuluu tuottajavastuun piiriin ja sen keräyksestä on säädetty erikseen jätelaissa. 
Paperin tuottajat keräävät paperin maksutta kiinteistöiltä muilla kuin pientalo- ja haja-asutus-
alueilla. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaperin keräystä var-
ten tarvittavat tilat kiinteistölle. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia 
kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Näillä alueilla paperinkeräys on jär-
jestetty alueellisissa paperinkeräyspisteissä.

Kiinteistöt, joita edellä mainitut erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat halutessaan sopia 
kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Mustankorkea Oy:n kanssa vapaaehtoisesta 
erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta. Kiinteistön on sijaitta-
va hyötyjätteen keräysreitin varrella.

16 § Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet
Muille kuin asuinkiinteistöille annettavat erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä, kuten kuntien 
virastoja, kouluja, päiväkoteja, kunnallisia terveyskeskuksia. Lisäksi kunnan toissijaisen jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuuden perusteella kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteensä toimittavat 
kiinteistöt on velvoitettu noudattamaan tätä pykälää.
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Erilliskeräysvelvoitteet on asetettu em. kiinteistöille siten, että erilliskeräys järjestetään aina, 
kun jätelajia kiinteistöllä syntyy. Erilleen kerättävät jätejakeet ovat samat kuin 15 §:ssä eritellyt 
jätteet. Erilliskeräyksen järjestämisessä on kuitenkin otettava huomioon, että jätteen kertymä 
on riittävä jäteastioiden vaaditut tyhjennysvälit huomioon ottaen. Erilliskeräys on oltava logisti-
sesti ja ympäristön kannalta järkevää. Muovipakkausten keräysalue on sama kuin 15 §:ssä esi-
tetty.

Vaikka jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet eivät koske elinkeinonharjoitta-
jia, on huomattava, että jäteasetuksen 14 §:ssä vaaditaan, että teollisuus-, palvelu- ja muun 
elinkeinotoiminnan harjoittajan on jätelaissa säädetyin edellytyksin järjestettävä vastuulleen 
kuuluvan paperi-, kartonki, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys. Elinkei-
nonharjoittajien on noudatettava jäteasetuksen mukaisia velvoitteita.

17 § Muut erikseen lajiteltavat ja kerättävät jätteet
Jätehuoltomääräysten 15 §:n mukaisten hyötyjätteiden lisäksi tuottajavastuunalaiset jätteet on 
kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavas-
tuunalaisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikkaromu ja ajoneuvojen 
renkaat. Kun jätteet toimitetaan tuottajien vastaanottoon, saadaan ne asianmukaiseen jatkokä-
sittelyyn.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa käsiteltäväksi näiden jäte-
huoltomääräysten 10 luvussa annettujen määräysten mukaisesti, sillä nämä jätteet voivat ai-
heuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja, jos ne laitetaan sekajätteen joukkoon.

Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa (15 ja 16 §) tarkat erilliskeräysvelvoitteet, 
jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön 
haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin, kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja 
purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remonttipalvelua tarjoava 
yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkei-
notoiminnan jätettä.

4 LUKU Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

18 § Kompostointi
Tällä määräyksellä kannustetaan biojätteen kompostointiin siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- 
tai terveyshaittaa (JL 13 §). Kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus asianmukaisen biojätteen käsittelyn varmistamiseksi.

Kompostorin ylläpitoon on kiinnitettävä huomiota, jotta kompostointi onnistuu. Väärin hoidet-
tuna kompostointi voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Elintarvike- tai ulosteperäistä jä-
tettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen ehkäisemi-
seen. Näiden jätteiden kompostointiin käytettävän kompostorin tulee erityisesti olla jyrsijä- ja 
haittaeläinsuojattu. Lisäksi tulee varmistaa, että jäte on täysin kompostoitunut ennen sen pois-
tamista kompostista. Jos biojätettä kompostoidaan talviaikaan, on kompostorin oltava lämpö-
eristetty. Näin kompostoituminen pysyy käynnissä mahdollisimman pitkälle talveen ilman, että 
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komposti jäätyy. Biojätteen kompostointi ei ole kompostorille asetettujen vaatimusten vuoksi 
sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai avolantalassa.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida 
vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu 
haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisen jätteen 
kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Kesto lasketaan siitä, kun tuoretta käymäläjätettä ei 
enää lisätä kompostoriin. Ulosteperäinen jäte vaatii lisäksi jälkikompostoinnin, jonka aika on vä-
hintään kaksi vuotta, jos kompostia käytetään syötävien kasvien kasvualustana.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointikehikos-
sa tai aumassa, sillä se on ominaisuuksiltaan sellaista, ettei haittoja helposti aiheudu. Kompos-
toinnin pitää kuitenkin olla hallittua ja puutarhajätteiden kompostiakin pitää hoitaa, sillä pelkkä 
puutarhajätteiden läjittäminen ei ole kompostoimista. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoi-
hin tai muille yleisille tai yksityisille alueille, jossa se aiheuttaa ympäristön rumentumista
ja yleisen viihtyvyyden vähentymistä. Toiminta on roskaamista ja voi aiheuttaa vieraslajien le-
viämistä luontoon. Jos puutarhajätettä ei kompostoida omalla kiinteistöllä, se on kuljetettava 
Mustankorkea Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Jotta kyseessä olisi asianmukainen kompostointi, biojätteen tulee olla selvästi maatunutta en-
nen kuin se poistetaan kompostorista. Mikäli käytössä on sisäkompostori, jossa kompostointiai-
ka on lyhyt, eivät biojätteet ehdi maatua riittävästi. Tällöin tarvitaan erillinen näiden määräys-
ten mukainen kompostori jälkikompostointia varten.

19 § Jätteen polttaminen, hautaaminen tai johtaminen viemäriverkkoon
Jätteiden hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Tavalliset kiinteistökohtaiset tu-
lisijat eivät sovellu jätteen polttamiseen. Jätteiden avopoltto on myös kiellettyä. Avopoltolla tar-
koitetaan jätteiden polttamista tynnyreissä tai muissa vastaavissa astioissa. Kotioloissa jätteiden 
poltossa syntyy alhaisen polttolämpötilan takia haitallisia päästöjä eikä jätteen täydelliseen pa-
lamiseen tarvittavia olosuhteita saavuteta. Savukaasujen mukana ympäristöön joutuu nokea ja 
hajua sekä terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista ja 
viihtyisyyshaittoja.

Puhtaan, kuivan, kyllästämättömän ja maalaamattoman tai muuten käsittelemättömän, käytös-
tä poistetun puutavaran sekä risujen ja oksien polttaminen on kuitenkin mahdollista samoin 
kuin paperin, pahvin ja kartongin käyttö vähäisinä määrinä vain sytykkeenä. Tällöinkin on huo-
mattava, ettei polteta aikakauslehtiä tai sellaisia kartonkipakkauksia, joissa on myös metalli- tai 
muovikalvot (esim. maito- ja mehupurkit), joiden epäpuhdas palaminen voi aiheuttaa nokipalon 
vaaran. Käsitellyn puun, kuten paine- ja pintakäsitellyn puun, lastulevyn ja muovipinnoitettujen 
puulevyjen sekä muovijätteiden poltto on vähäisessäkin määrin kiellettyä.

Rakennusten polttaminen paloviranomaisen harjoituskäytössä ei ole jätehuoltomääräyksiä kos-
keva asia, eikä vaadi jätehuoltoviranomaisen päätöstä poiketa määräyksistä. Rakennuksen 
polttamisesta päättää aina paloviranomainen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. 
Poltossa syntyvä jäte on aina toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.
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Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty. Jätteiden sijoittaminen maahan on hallitsematonta 
jätteiden käsittelyä, joka on jätelain nojalla kiellettyä. Jätteiden maahan hautaamisesta voi ai-
heutua ympäristön pilaantumista. (JL 13 § ja 72 §)

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan ei ole jätehuoltomääräyksiä koskeva asia, eikä 
vaadi jätehuoltoviranomaisen päätöstä poiketa määräyksistä. Asian ratkaisee ympäristönsuoje-
luviranomainen. 

On huomattava, että kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruoka-
viraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävite-
tään ensisijaisesti tuhkaamalla tai hautaamalla. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten 
tai eläinten terveydelle. Lisäksi on otettava huomioon ympäristö- ja terveydensuojelulainsää-
däntö. Kuolleita tuotantoeläimiä koskee oma sääntelynsä, josta tietoa saa Ruokavirastolta. 

Jätevesiviemäriin liitettyjen jätemyllyjen käyttäminen on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa on-
gelmia viemäriverkostossa. Myös ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty, 
sillä se voi jähmettyä viemäreihin. Nestemäistä rasvaa ei voi laittaa myöskään biojätteen erillis-
keräykseen tai sekajäteastiaan, vaan se on ensin kovetettava tai esimerkiksi imeytettävä pape-
riin. Pienet määrät ylimääräistä rasvaa voi kompostoida. 

5 LUKU Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen

20 § Jäteastiatyypit
Jätteenkuljetuksen ja muun jätehuollon toimivuuden, työturvallisuuden ja ympäristöhaittojen 
ehkäisyn vuoksi on annettu määräyksiä jätteiden keräysvälineistä (JL 13 §). Kiinteistöllä on olta-
va tarvittava määrä keräysvälineitä syntyvään jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjen-
nysväliin nähden (jäteasetus 10 §). Jäteastian on sovelluttava kerättävälle jätelajille, jotta jätteet 
saadaan kuormattua toimivasti jäteautoon. Kiinteistön haltijat vastaavat itse käsin siirrettävien 
jäteastioiden, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien hankinnasta ja ylläpidosta. 

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltuvat standardin SFS-EN 840 -mukaiset pyörälliset 
ja tartuntakahvoin varustellut jäteastiat.

Pyörättömiä käsin siirrettäviä jäteastioita, jätesäkkitelineitä tai vaijerikuormattavia pikakontteja 
ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa työturvallisuuden vuoksi. Pikakonttien 
käyttö on työturvallisuusriski jätteenkuljettajille.

21 § Jäteastioiden merkitseminen
Jätteenkuljetuksen ja muun jätehuollon toimivuuden, työturvallisuuden ja ympäristöhaittojen 
ehkäisyn vuoksi on annettu määräyksiä jätteiden keräysvälineistä. Keräysvälineiden merkitsemi-
nen helpottaa jätteiden lajittelua.

Astia tulee varustaa selkeällä jätelajin mukaisella tarralla, jotta sekä tyhjentäjälle että käyttäjälle 
on selvää, mitä jätettä astiaan kerätään. Lisäksi tyhjennyksistä vastaavan yhteystiedot on löy-
dyttävä jäteastioista tai niiden välittömästä läheisyydestä, jotta ongelmatilanteissa yhteystiedot 
ovat asiakkaille helposti nähtävissä. Jäteastiatarroja saa maksutta Mustankorkea Oy:ltä.
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Astian kylkeen on merkittävä kiinteistön osoite, tien tai kadun nimi ja numero, erityisesti tilan-
teissa, joissa astia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistökohtaisen jäteas-
tian merkitsemisvastuu on jäteastiaa käyttävällä jätteen haltijalla, kimpoissa yhteyshenkilöllä. 
Jäteastian yksilöinti varmistaa, että jätteenkuljettaja tyhjentää oikean jäteastian esimerkiksi sel-
laisissa paikoissa, joissa on lähekkäin useiden kiinteistöjen jäteastioita. Astioiden merkitseminen 
on tarpeen kunkin kiinteistön astioiden tyhjennysrytmin ja laskutuksen oikeellisuuden varmista-
miseksi.

22 § Jäteastioiden täyttäminen
Määräyksellä ohjataan sitä, että jäteastioihin laitetaan vain niihin kuuluvia jätteitä ja astiat täy-
tetään oikein. Samalla pyritään vähentämään niitä jätteenkeräykseen liittyviä riskitekijöitä, jotka 
aiheutuvat keräysvälineiden väärästä täyttämisestä. Käsin siirrettäville jäteastioille on annettu 
myös enimmäispainorajat. Käytännössä painorajat edellyttävät, että painavien jätelajien (kuten 
biojäte tai lasi) keräykseen käytetään pieniä jäteastioita (enintään 360 litraa).  Jätteen ollessa 
erityisen painavaa astia pitää jättää vajaaksi.

Keräysvälineiden täyttämisestä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä. Jätteiden sijoittaminen jäte-
astiaan tai poikkeuksellisesti astian välittömään läheisyyteen tulee tehdä niin, ettei se aiheuta 
haittaa tai vaaraa keräyspaikalla tai jätteenkuljetukselle. Jos ylimääräistä jätettä on poikkeuksel-
lisesti huomattavasti normaalia enemmän, on sen poiskuljettamisesta sovittava etukäteen. Yli-
määräisen jätteen keräyksestä peritään kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jätetaksan mu-
kainen lisämaksu. Jäteastian viereen jätetty irtojäte tulee epäselvyyksien välttämiseksi merkitä 
selvästi poiskuljetettavaksi jätteeksi.

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle ei saa aiheuttaa työturvallisuusriskiä, jonka vuoksi 
ylimääräiselle jätteelle on annettu painorajoitus. Keräysvälineeseen ei tule laittaa sinne kuulu-
mattomia jätteitä, jotta voidaan varmistaa asianmukainen ja ympäristön kannalta turvallinen ja 
toimiva jätehuolto.

Työturvallisuuden ja jätteiden keräyksen toimivuuden vuoksi jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sel-
laisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu astiaan soveltumatonta jätettä. Jos kuljet-
taja ei voi tyhjentää jäteastiaa, on kiinteistön haltijan itse huolehdittava jäteastian tyhjentämi-
sestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta sellaisin välinein, jotka mah-
dollistavat turvallisen ja haittoja aiheuttamattoman kuljetuksen.

23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit
Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä viihtyisyyden edistämiseksi on määrätty jät-
teiden keräysvälineiden tyhjennysväleistä (JL 13 §). Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään 
jäteastiat niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheu-
du ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. 
Säännölliset tyhjennysvälit myös tukevat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen logistiikkaa. Jäte-
astiat on aina mitoitettava oikein syntyvään jätemäärään nähden.

Biojätteen lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä. Vaikka biojäte lajitellaankin kompos-
toriin tai omaan biojäteastiaan, kulkeutuu sitä jonkin verran sekajäteastiaan esimerkiksi erilais-
ten ruokapakkausten mukana. Lisäksi sekajäte sisältää tyypillisesti erilaisia hygieniatuotteita. 
Hajuhaitat johtuvat usein näistä edelle mainituista seikoista. Tämän takia sekajäteastia on tyh-
jennettävä riittävän usein, yleensä enintään 4 viikon välein. Riittävillä tyhjennysväleillä varmis-
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tetaan myös se, ettei jätteitä käsitellä kiinteistöllä määräysten vastaisesti esimerkiksi polttamal-
la tai viedä luvattomiin paikkoihin sen vuoksi, etteivät ne mahdu kiinteistön jäteastiaan pitkän 
tyhjennysvälin vuoksi.

Jäteastian tyhjennysvälien mitoituksessa on otettu huomioon jätteiden lajitteluohjeet ja muut 
näiden jätehuoltomääräysten mukaiset säännökset, jotka koskevat kaikkia kiinteistöjä ja jotka 
eivät voi olla peruste määräysten mukaisista tyhjennysväleistä poikkeamiselle. Näitä säännöksiä 
ovat mm:

 biojätteen lajitteluvelvoite
 pakkausjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet (lasi, metalli, paperi, kartonki ja 

muovi)
 kaikki muu kuin lajiteltu erilliskerättävä jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan
 tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot, akut, sähkölaiteromu) kerätään erikseen 

ja toimitetaan niitä varten järjestettyyn vastaanottopaikkaan
 vaaralliset jätteet lajitellaan erilleen
 jätteiden polttaminen kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa polttaa ainoastaan kuivia 

risuja, oksia, käsittelemätöntä puuta sekä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia (sy-
tykkeenä).

 jätteiden hautaaminen maahan on kielletty

Sekajäteastian tyhjennysvälivaatimuksia ei ole asetettu pelkästään astian täyttymisen perusteel-
la. Tyhjennysvälin on oltava riittävä, jotta hygieenistä haittaa tai hajuhaittoja ei pääse synty-
mään. Jäteastian kansi on aina pystyttävä sulkemaan. Jos jätettä syntyy vain vähän, on perustel-
tua valita 140 litran tai korkeintaan 240 litran jäteastia. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuu-
ren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen. Toisaalta ei tule käyttää liian pie-
niä jäteastioita.

Pienkiinteistön biojätteen tyhjennysväli voi kesäaikana olla maksimissaan kaksi viikkoa ja talvel-
la neljä viikkoa. Biojäteastian tyhjennysvälin on oltava riittävän lyhyt, jotta siitä ei aiheudu hy-
gieenistä haittaa tai hajua. Määräyksessä olevilla tyhjennysväleillä on otettu huomioon myös se, 
että erilliskeräys ei muodostuisi kohtuuttomaksi syntyvään jätemäärään nähden tiheiden tyh-
jennysvälien vuoksi. 

Kartonki- ja muovipakkausten jäteastian tyhjennysväli voi olla kahdeksan viikkoa. Kartonki- ja 
muovipakkausten kertymä on suhteellisen suurta, joten tyhjennysvälien on oltava muita hyöty-
jätteitä tiheämmät. Kartonki- ja muovipakkaukset sisältävät tyypillisesti erilaisia elintarvikepak-
kauksia, jotka voivat sisältää pieniä määriä elintarvikejäämiä. Riittävän tiheällä tyhjennysvälillä 
varmistetaan jätteiden hyödyntämiskelpoisuus. Lasilla ja metallilla tyhjennysväli voi olla 16 viik-
koa. Pitkä tyhjennysväli on mahdollinen, koska näiden jätejakeiden kertymä on tyypillisesti pie-
ni ja materiaali on kohtalaisen helppo puhdistaa ennen jäteastian laittamista niin, ettei haittoja 
niin helposti aiheudu.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan kiinteistön jäteastioiden tyhjennysvälivaatimukset 
ovat samoja kuin vakituisen asunnon. Vain kesäaikana käytössä olevien kiinteistöjen jäteastia 
on tyhjennettävä vähintään kaksi kertaa kesäaikana ja näiden kahden tyhjennyksen väli voi olla 
kahdeksan viikkoa. Ylimääräisiä tyhjennyksiä on tilattava tarpeen mukaan, niin ettei jätteitä jää 
jäteastiaan pitkäksi aikaa missään tilanteessa.
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Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ajoreitit on suunniteltu siten, että reitityksessä on huo-
mioitu sekä taloudelliset että ympäristölliset vaikutukset. Turhaa ajoa eri alueilla vältetään, jo-
ten alueet pyritään reitittämään siten, että koko alue pystytään keräämään tyhjennysvälien 
puitteissa samalla kertaa. Erityisesti haja-asutusalueella reitit ajetaan kahden, neljän tai kahdek-
san viikon välein, joten esimerkiksi 3, 5, 6 tai 7 viikon tyhjennysvälit eivät ole mahdollisia.

Erillisestä hakemuksesta myönnettävän sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen kahdek-
saan viikkoon on perusteltua, kun syntyvän jätteen määrä on vähäinen ja jätteet lajitellaan te-
hokkaasti. Muovipakkausten keräyksen laajentuminen vaikuttaa jätekertymään ja erityisesti se-
kajätteen määrään. Tyhjennysvälin pidentämisessä on kuitenkin otettava huomioon riittävän as-
tiakapasiteetin turvaaminen suhteessa talouden kokoon. 

Tarkkaa tietoa yksittäisten kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ei ole saatavilla. Talouden 
koko vaikuttaa tyypillisesti syntyvään jätemäärään. Myös muut tekijät, kuten elintavat, panosta-
minen jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun vaikuttavat jätemäärään, mutta nämä tekijät ovat 
hankalammin todennettavissa ja yksilöitävissä. Tämän vuoksi rajaus on perusteltu henkilömää-
rällä. Laskennallinen yhden henkilön tuottama jätemäärä voidaan arvioida alueella syntyvän ko-
konaissekajätemäärän perusteella. Laskennallisesti yhden henkilön tuottama sekajätemäärä la-
jittelun jälkeen on noin 7,5–10 litraa viikossa. 

Asemakaavan ulkopuolella voidaan sallia pidennetty tyhjennysväli lisäksi 5–6 henkilön kotita-
louksille, joilla on yli 240 litran jäteastia. Harvaan asutuilla aluilla tyhjennysvälin pidennykset 
auttavat jätteenkuljetusreittien optimoinnissa ja vähentävät kuljetuksista aiheutuvaa ympäris-
töhaittaa. Syrjäseuduilla tiestön kunto erityisesti kelirikon aikana vaikuttaa myös kuljetusten jär-
jestämiseen, jolloin pidempi tyhjennysväli on perusteltu.

24 § Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi vakituisessa käytös-
sä olevalla kiinteistöllä, jos kiinteistö on jäänyt jostain syystä tyhjilleen. Keskeyttäminen on 
mahdollista myös muilla ympäri vuoden käytössä olevilla kiinteistöillä, kuten kouluilla ja päivä-
kodeilla. Vapaa-ajan kiinteistöjen kiinteistökohtaisille jäteastioille ei voi hakea keskeytystä. Tyh-
jennyksiä ei voi poistaa miltään vuodelta kokonaan, vaan tällöin on haettava poikkeamista jäte-
huoltomääräyksistä. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn 
perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön. Keskeytystä ei voida käyttää, jos kiinteistöllä kui-
tenkin osin oleskellaan ja jätettä voi syntyä. 

Keskeytyksen kestäessä korkeintaan kuusi kuukautta asiasta sovitaan Mustankorkea Oy:n tai 
jätteenkuljetusyrityksen kanssa riippuen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Tätä pidemmät keskey-
tykset myöntää jätehuoltoviranomainen, koska keskeytyksen syy tulee tällöin perustella tar-
kemmin ja jotta jätehuollon asianmukaista toteutumista voidaan seurata. Jätehuoltoviranomai-
nen käsittelee myös sellaiset keskeytyspyynnöt, joissa keskeyttämisen peruste on epäselvä tai 
keskeytyksiä pyydetään toistuvasti.

25 § Kunnossapito ja pesu
Jätteenkuljetuksen ja muun jätehuollon toimivuuden, työturvallisuuden ja ympäristöhaittojen 
ehkäisemisen vuoksi on annettu määräyksiä jätteiden keräysvälineiden huollosta. Keräysväli-
neen kunnossapito on olennainen osa jätehuoltoa. Keräysväline ei saa aiheuttaa terveydellistä 
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haittaa, ympäristöhaittaa eikä työturvallisuusriskiä käyttäjille tai kuljettajille, joten jäteastian 
haltijan tulee huolehtia jäteastian asianmukaisesta kunnosta. (Jäteasetus 10 §)

6 LUKU Jätteen keräyspaikat

26 § Jäteastian sijoittaminen
Jätteenkeräyksen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi on annettu määräyksiä jäteas-
tioiden sijoittamisesta. Jätteiden keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava 
kuormata turvallisesti (jäteasetus 10 §). Jätehuolto on yksi välttämättömistä peruspalveluista, 
joten keräysvälineet on pystyttävä tyhjentämään kaikkina vuodenaikoina eikä niiden tyhjentä-
misestä saa aiheutua vaaraa tai haittaa tyhjentäjälle, kiinteistön muille käyttäjille, liikenteelle tai 
ympäristölle. Hankalat olosuhteet hidastavat keräystä ja lisäävät tapaturmariskiä.

Ajoväylien tulee olla riittävän kantavia, sillä täysi jäteauto painaa jopa 30 tonnia. Jätteenkulje-
tusten sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi keräyspaikan välittömässä läheisyydessä on 
oltava raskaalle kalustolle sopiva kääntöpaikka. Jäteauto tarvitsee kääntyäkseen noin 20 x 20 
metriä laajuisen alueen. Keräyspaikkaa järjestettäessä on otettava huomioon, että jäteauton 
tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 4 metriä, kaarteissa 4 metriä ja vapaa kulkukorkeus 4 
metriä. Ajo-radan reunassa ei saa olla isoja kiviä. Ajoradalla ei saa olla pinnasta nousevia korkei-
ta maamuodostumia, kiviä tai syviä monttuja. Pienemmillä sivuteillä on varmistettava lisäksi, 
että tien profiili ja leveys mahdollistavat riittävän näkyvyyden eikä tien vierellä oleva puusto yle-
ty ajoradalle. Jäteauto pitää pystyä pysäköimään turvallisesti tyhjennyksen ajaksi, jotta turva-
taan muiden tielläliikkujien turvallisuus.

Jäteastioille johtavan kulkuväylän tulee olla riittävän leveä ja esteetön, jotta jäteastioita voidaan 
siirtää ilman asiakkaan omaisuuden vahingoittamisen riskiä. Kuljettaja arvioi tilanteen tapaus-
kohtaisesti.

Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien 
kunnossapidosta. Jos tielle ei voida väliaikaisesti ajaa, keräyspaikka on järjestettävä paikkaan, 
josta jäteastiat voidaan tyhjentää.

Jätesäiliöiden tyhjennyksiä ei suoriteta jalkakäytäviltä tai pyöräteiltä, tai niiden kautta ajaen, ell-
ei väylää ole erikseen merkitty huoltoajolle sallituksi. Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuor-
maaminen ja kuorman purkaminen jalkakäytävällä tai pyörätiellä on sallittu vain, jos pysäyttä-
miseen ei ole käytettävissä muuta sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

27 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen
Monilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä keräyspaikka tai jäteastiat 
on lukittu. Määräyksen mukaan lukituksessa on käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että 
toiseen pesään sopii jätteenkuljetuksen yleisavain. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seinään 
upotettavaa avainsäilöä tai numerokoodilukitusta. Tarkoituksena on, ettei kuljettajien tarvitse 
kuljettaa mukanaan lukuisia eri avaimia, vaan he voivat käyttää yhtä tai korkeintaan muutamaa 
sarja-avainta. Näin nopeutetaan jätteen keräystä ja vähennetään oikean avaimen puuttumises-
ta aiheutuvia viivytyksiä tyhjennyksissä.
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28 § Jätekuilut
Jätteenkuljetuksen ja muun jätehuollon toimivuuden, työturvallisuuden ja ympäristöhaittojen 
ehkäisemisen vuoksi on annettu määräyksiä jätekuiluista.

29 § Alueelliset keräyspaikat ja hyötykeräyspisteet
Jätteiden vastaanottopaikkojen käyttöä koskevat määräykset ja ohjeet sekä niiden noudattami-
nen on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätteiden lajittelun ja hyötykäytön onnistu-
miseksi (JL 13 §).

Keräyspisteitä käyttäville asetetuilla vaatimuksilla liittyen vastaanotettaviin jätteisiin ja niiden si-
joittamiseen varmistetaan, ettei keräyspaikoille tuoda jätteitä, joiden käsittelyyn ei ole varau-
duttu tai joille ei ole tilaa. Keräyspisteisiin kuulumattomat jätteet aiheuttavat hankaluuksia ja li-
säkustannuksia jätteiden kuljettamiselle ja käsittelylle. 

Keräyspisteiden pitäjille on asetettu vaatimuksia liittyen pisteen ylläpitoon ja jäteastioiden tyh-
jentämiseen, jotta voidaan estää terveyshaitat, ympäristön likaantuminen ja roskaantuminen. 
Alueellisissa keräyspisteissä on oltava säännöksen mukaan siitä vastaavan tahon yhteystiedot, 
jotta asiakkaat voivat ilmoittaa ongelmatilanteista, kuten ylitäysistä jäteastioista.

Mustankorkea Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista. 
Lista vastaanottopaikoista on saatavana osoitteessa kierratys.info. Sivustolla on saatavissa tie-
toa sekä Mustankorkea Oy:n että tuottajien järjestämistä keräyspisteistä. Näin asiakas saa ker-
ralla tiedon siitä, mikä on kunkin jätelajin oikea vastaanottopaikka.

7 LUKU Jätteenkuljetus

30 § Kuormaaminen ja kuljettaminen
Jätteiden kuormaamista käsittelevät pykälät koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 
10 §:n mukaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei 
aiheudu melu- tai muuta häiriötä. Poikkeustapauksissa ja elinkeinotoiminnan jätteiden kuor-
maaminen ja kuljettaminen on sallittu myös lauantaisin, jolloin varmistetaan jätehuoltopalvelui-
den riittävyys muuttuneiden palvelutarpeiden vuoksi. Arkipyhä tai sen korvaava sunnuntain ajo-
päivä edellyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä erillisellä ilmoituksella jätehuolto-
viranomaiselle.

On perusteltua, että tyhjennystyön aloittaminen on mahdollista riittävän aikaisin, jotta jätteen-
kuljetusten ajoreittien suunnittelussa voidaan huomioida riittävällä tavalla erityisesti tyhjennys-
työn kannalta kaikkein haastavimmat kohteet.

Säädetyillä keräysajoilla voidaan tehostaa työn suunnittelua ja optimointia, kaluston hallintaa, 
käyttöastetta ja mahdollistaa tasalaatuinen, yhtenevä palvelu kustannus- ja ympäristötehok-
kaalla tavalla. Jätehuoltomääräyksissä annettua jätteenkuormauksen sallittua aikaväliä ei ole pi-
dettävä sellaisena erityisen häiritsevänä meluna, joka olisi ympäristönsuojelumääräysten vas-
taista.

Jätteenkuljettajan tulee huolehtia siitä, ettei jätettä pääse leviämään ympäristöön ja näin aiheu-
du roskaantumista jätteitä kuljetettaessa (jäteasetus 11 §).
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Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava määräyksen mukaan 
selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien 
lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Jätelain 121 §:n 
mukaisen siirtoasiakirjan tarkoituksena on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsitte-
lyyn, minkä lisäksi siirtoasiakirja luo edellytyksiä jätteiden kuljetusten seurantaan ja valvontaan. 
Mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava 
siirtoasiakirja. Jäteasetuksessa (179/2012) on tarkennettu mitä tietoja siirtoasiakirjassa vaadi-
taan.

31 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
Jätteen kuljettajalla on velvollisuus ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista (JL 
39 § ja jäteasetus 26 §). Tiedot tulee toimittaa sähköisessä muodossa, jotta tietojen siirtäminen 
olisi mahdollisimman tehokasta. Tiedot saadaan tällä tavalla vietyä rekisteriin oikein niin, että 
inhimillisten virheiden mahdollisuus tietojen syöttämisessä saadaan minimoitua. Tekstinkäsitte-
ly- ja taulukkolaskentaohjelmista on saatavilla ilmaisversioita, eikä tietojen toimittaminen tällä 
tavoin ole kuljettajille kohtuutonta.

32 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
Säännöksessä on määrätty se, mihin jätteenkuljettajien on kerätyt jätteet toimitettava. Näin 
varmistetaan, että jätteet ohjautuvat asiamukaisesti ja kattavasti sille taholle, joka jätelain mu-
kaisesti vastaa jätteiden käsittelystä.

Säännöksessä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koske-
vat velvoitteet ja käytännöt. Määräyksellä pyritään siihen, että vastaanottopaikoille toimitetaan 
vain sinne tarkoitettua jätettä, jotta jatkokäsittely on toimivaa ja ympäristöhaittoja ei pääse syn-
tymään.

8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajä-
tehuollon piiriin kuuluvat lietteet

33 § Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi ja tyhjennysvälit
Määräysten tarkoituksena on varmistaa, että asumisessa syntyvät lietteet käsitellään asianmu-
kaisesti eikä niistä pääse aiheutumaan haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Käsittelyn 
asianmukaisuuden ja maaperäkäsittelyn toimivuuden varmistamiseksi on huolehdittava, että 
liete poistetaan säiliöstä riittävän usein. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntelyä on mo-
nelta osin kohtuullistettu, eikä hajajätevesiasetukseen sisälly enää tyhjentämistä koskevaa 
sääntelyä. Jätehuoltomääräyksissä on kuitenkin tarpeen määrittää lietteille minimityhjennysvä-
lit ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Saostussäiliöistä ja niitä vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa, ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos kiinteistöä ei käy-
tetä ollenkaan tai kiinteistön käyttö on erityisen vähäistä, kuten vain kesäaikana käytettävien 
vapaa-ajan asuntojen, ja näin ollen lietteitä syntyy vähäisiä määriä, eikä lietteiden käsittely kiin-
teistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle, voi saostussäiliön tyhjennysväli 
olla kaksi vuotta.
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Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi sellaiselle toimijalle, 
joka on hyväksytty jätehuoltorekisteriin lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn 
vuoksi. Rekisterissä oleva kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetusten mukaan, eikä 
toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu 
käyttötarkoitukseensa. (JL 94 ja 95 §)

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä on huolehdittava säännöllisesti. Kyseis-
ten kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia 
viemäriverkostossa. Kirjanpitovaatimus tyhjennyksistä on asetettu tyhjennysten valvontaa var-
ten.

34 § Jätevesilietteen omatoiminen käsittely
Määräyksillä sallitaan pienimuotoinen lietteiden omatoiminen käsittely. Jätelain 41 §:ssä sääde-
tään, että tietyin edellytyksin jätteen haltija voi itse käsitellä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen soveltumattoman jätteen kiinteistöllä, jos käsittely on pienimuotoista. Myös muutaman 
naapurikiinteistön tai muun lähellä sijaitsevan kiinteistön (korkeintaan 5 kiinteistön) yhteinen 
käsittely sallitaan. Lähellä sijaitseva kiinteistö voi olla esimerkiksi naapurit, saman yksityistien 
varrella tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt. Käsittely on 
kuitenkin oltava pienimuotoista, sillä muunlaista käsittelyä kunnallisen jätehuoltojärjestelmän 
ulkopuolella jätelaki ei mahdollista.

Tiedot omatoimisesta käsittelystä tulee antaa jätehuoltoviranomaiselle asianmukaisen jätehuol-
lon toteutumisen seurantaa ja valvontaa varten.

Omatoiminen saostussäiliöiden jätevesilietteiden ja umpisäiliöiden jätevesien käsittely voidaan 
sallia, jos kiinteistöllä on käytössään siihen soveltuvat laitteistot sekä olosuhteet ovat sopivat. 
Tällöin on varmistettava, että stabiloitu liete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa eli kiin-
teistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen soveltu-
vaa peltoalaa. Lietteiden levittäminen kielletään kuitenkin kokonaan pohjavesialueiden pelloille 
ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Liete tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Lietteen käyttöä lannoitustarkoituksessa rajoitta-
vat mm. lannoitevalmistelaki (539/2006), nitraattiasetus (1250/2014) ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päivitetty asetus lannoitevalmisteista (12/12). Kun lietteen käyttäminen lannoitteena 
on pienimuotoista, siihen ei vaadita Ruokaviraston lupaa.

Käsitellyn lietteen voi käytännössä sekoittaa myös lantalaan, mutta tällöin tulee tunnistaa ih-
misperäisen jätevesilietteen tuomat viljelyrajoitukset. Siten käsitellyn lietteen sijoittaminen pel-
toon erikseen on useimmiten järkevämpää, sillä tällöin sen tarkka sijoituspaikka tiedetään ja vil-
jelyrajoitukset rajoittuvat vain tälle kyseiselle alueelle.

Harmaavesilietteen käsittely kompostoimalla on sallittu rajoitetusti. Lietteen määrän katsotaan 
olevan lähtökohtaisesti vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa koh-
den ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Käytännössä tätä säännöstä voidaan soveltaa lähinnä 
vapaa-ajan kiinteistöillä, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistöllä on oltava käsit-
telyyn soveltuva kompostori sekä mahdollisuus poistaa liete säiliöstä esimerkiksi uppopumpul-
la. Joissakin laitepuhdistamoissa liete kerätään kiinteässä muodossa lietepussiin, joka voidaan 
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kompostoida. Lietepussin kompostointi edellyttää, että kompostointi on myös valmistajan oh-
jeen mukaista. Myös fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyö-
dyntää ravinteena pelloilla.

Saostussäiliöiden, laitepuhdistamoiden ja umpisäiliöiden lietteitä sekä muita vastaavia jätevesi-
lietteitä tai jätevesiä ei saa säännöksen mukaan levittää metsään tai muualle maastoon. Tämä 
on jätelain nojalla kiellettyä hallitsematonta jätteiden käsittelyä, josta voi aiheutua ympäristön 
pilaantumista.

9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen

35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuksien asianmukainen jätehuolto ehkäisee roskaantumista ja edistää syntyvien jät-
teiden lajittelua ja hyötykäyttöä. Yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus huolehtia tilaisuu-
den jätehuollosta kokonaisuudessaan hankkimalla sinne tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava 
niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan, mikä ehkäisee roskaantumista merkittävästi. Myös jä-
tehuoltoon liittyvä neuvonta on järjestäjän vastuulla. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite on edelly-
tyksenä asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta, sillä tilaisuuksissa syn-
tyy usein merkittäviä määriä hyötykäyttöön soveltuvaa jätettä. (JL 13 §, 15 § ja 74 §)

Yleisötilaisuuden tai -tapahtuman siivoamisvelvollisuudesta on määrätty myös siltä osin kuin ti-
laisuudella ei ole selkeää järjestäjää. Esimerkkinä tällaisista tilaisuuksista ovat sosiaalisissa ver-
kostoissa ilmoitetut tapahtumat, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu puistoon internetissä le-
viävän kutsun tai muun tiedon perusteella. Ensisijaisesti vastuu siivoamisesta on roskaajilla, 
mutta toissijaisesti tällaisen tapahtuman koollekutsujan on huolehdittava alueen siivoamisesta 
tapahtuman jälkeen.

Suuremmista tapahtumista (yli 5 000 henkilöä) velvoitetaan esittämään jätehuoltosuunnitelma 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräyksellä pyritään edistämään jätehuollon järjestelyiden 
huomioon ottamista jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa.

36 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä taho on 
siivousvelvollinen eri tilanteissa. Säännöksessä annetaan näin ollen ainoastaan jätelain mää-
räyksiä täsmentäviä velvoitteita.

Jätelaissa annettua roskaamiskieltoa on korostettu säännöksessä kieltämällä jätteiden sijoitta-
minen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Yleisten alueiden jäteastioiden ylläpitäjiä on lisäk-
si velvoitettu huolehtimaan jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. Koska 
yleisillä alueilla olevat jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, 
määräys koskee myös näitä muita tahoja, kuten tienpitäjiä.

10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
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37 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto
Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat kaikkia toimijoita. 
Vaarallisia jätteitä koskevilla määräyksillä määrätään turvallisen jätehuollon käytännön järjeste-
lyistä. Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa 
ympäristölle ja terveydelle.

Määräyksellä pyritään varmistamaan vaarallisten jätteiden asianmukaista käsittelyä, sillä ne 
vaativat erityiskäsittelyä. Vaarallisten jätteiden asianmukainen lajittelu ja merkitseminen ovat 
tarpeen jätteiden käsittelystä aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. Vaarallisten jättei-
den pakkaaminen alkuperäispakkaukseen kertoo parhaiten vaarallisen jätteen laadun. (JL 16 § 
ja 17 §)

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jättei-
tä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm:

 paristot
 erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
 loisteputket ja elohopealamput (esim. energiansäästölamput)
 sähkö- ja elektroniikkaromu
 maalit, lakat, liimat ja liuottimet
 eräät puhdistusaineet
 kyllästetty ja käsitelty puu
 torjunta-aineet
 jäteöljyt ja öljyiset jätteet
 lääkejätteet

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Vaikka jätelaissa ja -
asetuksessa määrätään vaarallisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta, tämä tuodaan esille 
lyhyesti myös jätehuoltomääräyksissä, sillä tämä on erittäin tärkeää vaarallisten jätteiden asian-
mukaisen käsittelyn järjestämiseksi. Vaarallisia jätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa kiin-
teistöittäisen keräyksen piirissä oleviin jäteastioihin tai hyötykeräyspisteisiin.

Vaarallisista jätteistä paristot ja pienlaitteiden akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa 
sähkölaitteista ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan esimer-
kiksi päivittäistavarakaupoissa olevaan keräykseen.

Muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien kiinteistöjen, kuten kuntien ja val-
tioiden virastojen, sairaaloiden ja terveysasemien sekä koulutuslaitosten on toimitettava vaaral-
liset jätteet sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa vaarallisten jätteiden vastaanottamiseen. 
Sama velvoite koskee myös elinkeinonharjoittajia.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään, jotta jätteen laatu ja omi-
naisuudet ovat varmasti tiedossa niin jätteen haltijalla kuin jätteen vastaanottajalla. Näin jäte 
osataan ohjata vastaanottopaikalta oikeanlaiseen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei turvallisuu-
den vuoksi saa säilyttää merkitsemättömissä pakkauksissa. Turvallisuussyistä vaarallisia jätteitä 
ei pidä koskaan pakata etenkään elintarvikepakkauksiin.

Jätehuoltomääräysten perustelut  22



38 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset koskevat kaikkia toimijoita, sillä ne liitty-
vät jätehuollon tekniseen järjestämiseen. Vaarallisten jätteiden varomaton käsittely, keräys ja 
varastointi voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Vaarallisia jätteitä tulee säilyttää 
turvallisesti asianmukaisissa astioissa. Kiinteistön haltijan tulee tiedottaa keräyspaikan käyttäjil-
le sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä, jotta vaarallisten jätteiden keräämisestä ei ai-
heudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

39 § Erityisjätteet
Erityisjätteet ovat muita kuin vaarallisia jätteitä, jotka vaativat kuitenkin haitallisuutensa tai 
muun laatunsa takia erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Erityisjätteitä 
ovat esimerkiksi viiltävät ja pistävät jätteet (esimerkiksi neulat, ruiskut ja veitsenterät) sekä hai-
sevat ja pölyävät jätteet. Erityisjäte velvoitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden 
pakkaamisesta sekä merkitsemisestä annetaan määräyksiä niiden turvallisen käsittelyn varmis-
tamiseksi. 

11 LUKU Muut määräykset

40 § Tiedottamisvelvoite
Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuollon toteutumisen varmistamiseksi määrä-
tään kiinteistön haltijalle tiedottamisvelvollisuus jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista 
kiinteistössä asuville ja sitä muuten käyttäville. Kiinteistön haltijalla on velvoite seurata mm. 
sitä, että jätteiden keräyspaikka täyttää jätehuoltomääräysten vaatimukset ja keräyspaikkaa 
käytetään oikein.

41 § Jätehuoltomääräysten valvonta
Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnas-
ta. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisellä olevat seuraamukset tulevat suoraan jäte-
laista (125 §, 126 §, 131 § ja 136 §). Lähtökohtaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
valvoo jätehuoltomääräysten noudattamista ja esimerkiksi jätteenkuljettajien valvonta ja lain 
yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle.

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. Valvonta-
viranomainen voi antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Jos asianosainen ei 
noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö 
velvollisuutensa olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa 
hallintopakkomenettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi. Jos kyseessä on jätehuoltomää-
räysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahalli-
suus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö polii-
sille.

42 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
Jätehuoltomääräykset ovat kunnallinen säädös, josta jätehuoltoviranomainen voi yksittäisestä 
tapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea kirjalli-
sesti ja asia käsitellään hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Poikkeukselle 
on oltava jokin erityinen, perusteltu syy. Se voidaan myöntää vain niissä tapauksissa, joissa ha-
kija kykenee muulla kuin jätehuoltomääräyksissä säädetyllä tavalla toimimaan siten, ettei
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jätehuollon järjestäminen vaikeudu, eikä ympäristölle tai terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa. 
Poikkeaminen ei saa vaarantaa myöskään jätteenkuljettajan, palvelun käyttäjän tai muiden hen-
kilöiden turvallisuutta. Jos on epäselvyyttä siitä, voiko ympäristöhaittoja aiheutua, pyytää jäte-
huoltoviranomainen lausunnon ympäristönsuojeluviranomaiselta ennen asian ratkaisemista.

Kuntalaisten yhdenvertaisen aseman turvaamiseksi aikaisemmin myönnetyt poikkeuspäätökset 
voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun olosuhteiden (esimerkiksi asemakaavoituksen) muuttues-
sa. Myös toistaiseksi voimassa olevat päätökset voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn aikaisem-
man päätöksen perusteiden muuttuessa jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten nojalla. 
Tarkastelun jälkeen poikkeamispäätöksistä tehdään uusi päätös. 

43 § Voimaantulo
Jätehuoltomääräykset tulevat säännöksen mukaan voimaan 1.4.2020 ja niillä kumotaan aiem-
min voimassa olleet jätehuoltomääräykset sekä jätehuoltoviranomaisen aiemmin erillisellä pää-
töksellä hyväksytyt viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet. Nämä periaatteet on si-
sällytetty määräyspykäliin.

Päätöksen jätehuoltomääräyksistä antaa jätehuoltoviranomainen. Päätös määräysten hyväksy-
misestä annetaan jätelain mukaisesti tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Jä-
tehuoltomääräykset tulevat voimaan muutoksenhausta huolimatta kuntalain 143 §:n mukaises-
ti, koska päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

44 § Siirtymäsäännökset
Jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:ssä on asetettu muovipakkausten erilliskeräysvelvoite vähin-
tään viiden huoneiston kiinteistöille. Jotta näillä kiinteistöillä on aikaa järjestellä tarvittava jäte-
astia ja huolehtia keräyspaikan suojaamisesta, on siirtymäaikaa annettu kesään 2021 saakka. 
Tässä ajassa kiinteistön haltijat voivat varautua muutosjärjestelyjen kustannuksiin ja tehdä koh-
tuudella tarvittavat muutokset.
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