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  Johdanto 
 
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat 
terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa 
jätehuoltoviranomainen. 
 
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuoltomääräyksissä 
muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöt toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. 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 
julkiseen toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden 
toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. 
 
Elinkeinotoiminnan jätteiden osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos elinkeinotoiminnan jäte kerätään ja 
käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä elinkeinotoiminnan harjoittajan pyynnöstä kunnan toissijaisen 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. 
 
  
Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

 
1 § Soveltamisala 

 
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä 
jätehuoltomääräykset ovat voimassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta- alueen kaikissa kunnissa. 
Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisestä, 
roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä 
jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä. Sivutuotelaki (517/2015) on ensisijainen 
jätelakiin ja ympäristönsuojelulakiin nähden. Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön ja 
hävittämiseen sovelletaan ensisijaisesti sivutuotelakia (HE 235/2014). 

 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. 
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 
syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 

 
Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.  
 
2 § 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 ensisijaisesti materiaalina ja sitten energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen 
loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle tai hävittäminen esim. polttamalla. Tätä 
etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. 
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Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 
 

3 § Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätehuoltoon 
 

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.  Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen (pois lukien 
muualla kuin Sastamalan ja Loimaan alueella erilliskerätyn biojätteen) 1  kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).  
 
Kiinteistön haltijan järjestää Jätelain 40 § mukaisesti kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen kuuluvaa 
jätteenkeräystä varten vastaanottopaikan. Vastaanottopaikka voi olla kiinteistön oman tai useamman kiinteistön 
kanssa yhteinen (kimppa-astia). 
 

Biojätteen 2 erilliskeräily toimialueella järjestetään kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena lukuun ottamatta 
Sastamalaa ja Loimaata, joissa käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. 

  
Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu kiinteistöittäisellä omalla tai 
yhteisella (kimppa) jäteastialla. Kiinteistön haltijan tehtävänä on järjestää kiinteistölle jätehuoltomääräysten 
mukainen jätteiden keräyspaikka ja hankkia tarvittavat jäteastiat. Kiinteistöittäisessä jätehuollossa kiinteistön 
haltija ottaa yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljetusyrittäjään, sekä tekee valitsemansa 
yrittäjän kanssa sopimuksen jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava 
yritys kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) pitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön 
haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan 
hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 
 
Liittyminen kunnan järjestämään Biojätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:oon Kiinteistön haltija tai muu jätteen tuottaja tilaa kiinteistölle jäteastioiden 
tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.  

PERUSTELUT: Kunnalla on velvollisuus järjestää vastuulleen kuuluvan asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto. Tämä tarkoittaa että 
kiinteistön haltija tai muun jätteen haltijan on luovutettavakunnan vastuulla olevat jätteensä alueella järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen ja liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Luovutusvelvollisuuden toteutuminen edellyttää 
liittymistä jätteenkuljetusjärjestelmään, jossa jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet kuljetetaan kiinteistön haltijan 
järjestämästä keräyspaikasta kunnan määräämään jätteen vastaanottopaikkaan. 

 

 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liitytään kiinteistöittäisesti omalla tai naapurien kanssa yhteisellä jäteastialla. Kunnan 
vastuulla oleva kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan toteuttaa joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai 
kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Toteuttamistavasta päättää jätelautakunta. Liittyminen kiinteistön 
haltijan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään on kiinteistön haltijan vastuulla. Keräyspaikka voi olla myös 
kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida kiinteistölle järjestää ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.  

 
 
 
 
                                                           
1 Muutettu kirjaus ”sekajätteen” kirjaukseksi ”yhdyskuntajätteen (pois lukien muualla kuin Sastamalan ja Loimaan alueella erilliskerätyn biojätteen)”  
JäteLTK  29.9.2015 § 39 
2 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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4 § Yhteisen jäteastian perustaminen 
 

Lähekkäin tai yhteisen tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian 
käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätelajien 
keräämiseen. Taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä. Haja-
asutusalueella yhteisen jäteastian tulee sijaita joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin 
varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä. Yhteisastian käytöstä ja yhteisastiaan liittymisestä tulee sopia 
aina jätteenkuljettajan kanssa, joka pitää kirjaa yhteisastiaan kuuluvista kiinteistöistä.  
 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastian tulee olla kooltaan sellainen, että yhteisastian käyttäjien jätteet 
mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan kaikissa olosuhteissa. Yhteisastian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla 
vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 20 henkeä tai yli 5 kiinteistöä. 
 
Kiinteistön, joka järjestää astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä, tulee varmistaa, että kaikki astiaa 
käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta tai että tätä 
kauempana olevat kiinteistöt ovat hakeneet jätehuoltoviranomaiselta poikkeamaa astian sijaintivaatimuksista. 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä kieltää yhteisastian käytön tai määrätä 
muutoksia yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai roskaantumista. 

 
PERUSTELUT: Jätteiden kerääminen voidaan toteuttaa myös useamman kiinteistön yhteisellä jäteastialla eli ns. kimppa-astialla tai 

useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta. Kiinteistön jätehuoltotilanteen seuranta ja valvonta edellyttävät 
yhteisastioiden ja yhteisten keräyspaikkojen käyttöönoton ja siitä luopumisen ilmoittamista jätteenkuljetuksen 
suorittajalle ja jätehuoltoviranomaiselle. Jätteenkuljettajan tulee pyynnöstä ilmoittaa jätehuoltoviranomaisella vuosittain 
tiedot kiinteistöltä kerätyistä jätteistä.  

  
 Jätteenkuljettajan tai keräyspisteen haltijan tulee jätteenkuljetusrekisteriin kirjattavia tietoja ilmoittaessaan ilmoittaa 

kimppa-astian jätetiedot niin, että tieto jakautuu tai on suoraa jaettavissa kimppaan kuuluvien osakkaiden kesken.  
 
 Yhteisastialle ja yhteiselle keräyspaikalle on nimettävä ylläpidosta vastuussa oleva henkilö, johon kuljetuksen suorittajat tai 

viranomaiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhteisastian tai yhteisen keräyspaikan ylläpitoon liittyvissä asioissa. 
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5 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 

Jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan 
osoittamiin paikkoihin. Tuottajavastuun alaisia jätteitä vastaanotetaan tuottajayhteisöjen osoittamissa 
vastaanottopaikoissa. Pakkausjätteitä voidaan vastaanottaa myös kuntien ja yrittäjien järjestämissä kierrätyspisteissä, jos 
asiasta on sovittu tuottajien kanssa. Vastaanotto- ja käsittelypaikoista löytyy lista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
kotisivuilta (www.lhj.fi).  
 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan 
vastaanottoehtojen mukaista, jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi, tai jos 
jätteen vastaanottaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 

 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti 
ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Jätteiden on mahduttava 
keräysastiaan niin, että astia on mahdollista sulkea tai peittää.  
 

 
PERUSTELUT: Tällä määräyksellä varmistetaan, että kunnan vastuulle kuuluvat jätteet päätyvät oikeaan paikkaa ja kunnan vastuu, oikeus ja 

mahdollisuudet huolehtia sille säädetyn jätehuoltotehtävän hoitamisesta ovat mahdollisia.  
 

Alueellisien jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset on annettu keräyspaikkojen väärinkäytön ja roskaantumisen 
ehkäisemiseksi. Jätteiden toimittaminen alueellisiin vastaanottopaikkoihin ei saa aiheuttaa haittaa niissä kerättävien jätteiden 
hyötykäytölle eikä keräyspaikan tai sen ympäristön roskaantumista.  Roskaantumisen ehkäisy edellyttää, että jätteitä ei jätetä 
keräysvälineiden ulkopuolelle siinäkään tapauksessa, että keräysvälineet ovat täynnä. 

 
Sekajätteen osalta vastaanottopaikkoja ovat jäteasemat ja jätekeskukset sekä lietteiden osalta jätevedenpuhdistamot sekä 
mahdolliset tähän tarkoitukseen tehdyt siirtopumppaamot. Tuottajavastuun alaiset jätteet on toimitettava tuottajien osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet voidaan kuljettaa kunnallisessa 
jätehuoltojärjestelmässä, jos tuottaja ei vastaa niiden kiinteistöittäisestä jätteen kuljetuksesta ja kunta tekee sen 
yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhj.fi/
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Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 

6 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 
 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava 
mahdollisuuksien mukaan erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen 
toimittamisesta silloin kun vastaanottopaikkoja on kohtuullisella etäisyydellä tarjolla.  
 
Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen 
jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville 
hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
3Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä tai hyötyjätettä ei kerätä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön 
haltija, silloin kun palvelua on tarjolla, tilata sille itse vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen 
jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.  
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnan, tuottajan tai kiinteistöittäistä jätteenkeräystä toteuttavan 
yrittäjän lisäksi muille toimijoilla (romunkerääjät) tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan 
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.  
 

PERUSTELUT: Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen kierrätystavoitteet täyttyvät. 
Määräyksen tarkoituksena on erottaa kierrätyskelpoiset jätteet energiana hyödynnettävästä polttokelpoisesta jätteestä. 

 
Muu kuin tuottajavastuun alainen asuinkiinteistöillä erilliskerätty ja kierrätettävä jäte on kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuudenpiiriin kuuluvaa jätettä, joka tulee toimittaa kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan 
vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaisten jätteiden osalta kiinteistöjen tulee toimittaa jäte tuottajien järjestämään tai 
vaihtoehtoisesti kunnan järjestämään tuottajan keräystä täydentävään keräyspaikkaan, josta jätteet toimitetaan edelleen 
tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan käsiteltäviksi. 
 
Pakkausjätteiden osalta tuottajilla on 1.1.2016 jälkeen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja 
velvollisuus järjestää pakkausjätteiden alueellisten jätteenkeräyspisteiden verkosto sekä pakkausjätteiden käsittelyn. 
 
Erilliskeräysvelvollisuuden lisäksi kiinteistöt voivat itse myös vapaaehtoisesti järjestää Jätelain 41 § mukaisesti pakkausjätteen keräyksen 
ja kuljetuksen kiinteistöltä silloin, kun tuottajayhteisö ei kiinteistöittäistä palvelua tarjoa. Täydentävästä keräämisestä on sovittava 
tuottajayhteisöjen kanssa ja sen toteuttamisessa on huomioitava tuottajayhteisöjen lajitteluohjeet. Jätelain 47§ mukaisesti myös muut 
toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuottajan vastuulle kuuluvian tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä 
taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle. Keräys ja vastaanotto tulee tehdä 
yhteistoiminnassa tuottajan kanssa ja kerätyt jätteet tulee toimittaa tuottajan järjestämään jätehuoltoon. 

 
Pakkausjätteiden erilliskeräämisen tarkoitus on materiaalikierrätyksen tehostaminen, jolloin mm. päällekkäisen kuljetuksen 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia voimaan minimoida keräämällä pakkausjäte ja samaa materiaalia oleva muu jäte yhdessä. Jos 
tuottajayhteisön vastuulle kuuluvat jätteet (pakkausjätteet) ja kunnan vastuulle kuuluvat jätteet (muut kuin pakkausjätteet) 
kerätään samassa jäteastiassa, tulee menettelystä sopia tuottajayhteisöjen kanssa erikseen. 

 
Jätteen haltija voi itse kuljettaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan sellaiset kunnan vastuulle kuuluvat jätteet, jotka 
laatunsa puolesta soveltuvat kerättäväksi osana kiinteistäittästä jätteenkuljetusta, mutta jotka eivät suuren kokonsa tai muun 
ominaisuutensa puolesta sovellu kiinteistöittäseen jäteastiaan. 
 
Lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet voidaan kuljettaa kiinteistön haltijan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa, jos tuottaja ei vastaa niiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta ja jätehuoltorekisteriin kuuluva 
kuljetuspalveluita tarjoava yritys tekee sen yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Lisätty kappale vapaaehtoisesta kiinteistöittäisestä keräilystä JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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7 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 

Taaja-alueella asumisessa syntyvistä hyötyjätteistä on biojäte lajiteltava ja erilliskerättävä omaan kiinteistökohtaiseen 
jäteastiaan silloin kun kiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla 
syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. 
 
4Mikäli biojätteen ohella kiinteistöllä syntyy Sivutuotelain (517/2015) mukaisia sivutuotteita, tulee näiden jätteiden 
keräily, kuljetus ja säilytys sekä kuljetuksesta raportointi järjestää aina sivutuotealain ja -asetuksen mukaisesti. 

 
PERUSTELUT: Kunnan velvollisuus rajoittuu tässä määriteltyjen jätteiden määräysten mukaiseen tai vapaaehtoiseen erilliskerättyjen 

hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 

Biojätteen kiinteistökohtaisella erilliskeräysvelvoitteella edistetään etusijajärjestyksen toteutumista, tehostetaan ja helpotetaan 
kierrätystä ja parannetaan hyödyntämiskelpoisten jätteiden laatua. Kiinteistöllä omiin jäteastioihinsa kerättävät hyötyjätteet 
kuljetetaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen 48 
§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita 
vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. (JL 48 ja 50 §) 

 
Määräyksen erilliskeräysvelvoite koskee vain suurempia asuinkiinteistöjä. Rajaaminen on tarpeen erilliskerättyjen jätteiden 
kuljetuksesta aiheutuvien vaikutusten pitämiseksi kohtuullisina erilliskeräyksestä saavutettuun hyötyyn nähden. Etusijajärjestyksen 
toteutumisen parantamiseksi on mahdollistettu myös erilliskeräysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen vapaaehtoinen 
liittyminen kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 

 
 

8 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja 
erilliskeräysvelvoitteet 
 

Taajama-alueilla, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät 
hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin tai useammalle jätelajille tarkoitettuihin 
jäteastioihin seuraavasti: 

 5 
Hyötyjätelaji Erilliskerättävä, jos 
Biojäte  kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (20 kg viikossa) 
Kartonkipakkaukset, 
kartonki ja pahvi  

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa  

Metalli  silloin kun syntyy säännöllisesti 

Lasipakkaukset  kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa  
 
6 Kartongin, pahvin, lasin ja metallin yhteiskeräyspisteitä perustettaessa tulee huolehtia, että yhteiskeräily noudattaa pakkausjäteasetuksesta vastaavan 
pakkausalan tuottajayhteisön voimassaolevaa ohjeistusta. 
 

PERUSTELUT: Muille kuin asuinkiinteistöille annettavat erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 
32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä. Myös kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella kunnan 
jätehuoltojärjestelmään jätteet toimittava kiinteistö voidaan velvoittaa noudattamaan tämän pykälän erilliskeräysvelvoitteita 
palvelusta tehtävässä sopimuksessa. 

 
Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta velvoitteet perustuvat yksinomaan kiinteistöllä syntyvän jätteen määriin. Tällä tehostetaan 
kuljetuslogistiikkaa. Tuottajanvastuulla olevan keräyspaperin erilliskeräysvelvoitteista on säädetty erikseen jätelaissa.  

 

                                                           
4  Lisätty kappale Sivutuotelain mukaisista jätteistä JäteLTK  29.9.2015 § 39 
5 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen, korjattu jätelajit vastaamaan pakkausalan tuottajayhteisön ohjeistusta,  
   poistettu muovin erilliskeräys vaatimus JäteLTK  29.9.2015 § 39 
6 Lisätty kappale pakkausalan tuottajayhteisön ajankohtaisen ohjeistuksen noudattamisesta JäteLTK  29.9.2015 § 39  
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9 § Muut erikseen kerättävät jätteet 

 
Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja 
toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten 
järjestettyihin palautuspisteisiin. Vaaralliset jätteet sekä erityisjätteet on kerättävä erikseen, merkittävä näiden 
jätehuoltomääräysten 23§ mukaisesti ja jätteet tulee toimittaa kunnan järjestämään LHJ:n osoittamaan paikkaan. Asukkaan itse 
tekemistä piha- ja puutarhatöistä syntyvä puutarhajäte sekä käsittelemätön puujäte, joita ei näiden jätehuoltomääräysten 
mukaisesti käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.  
 
Rakennushankkeet on suunniteltava ja toteutettava siten, että käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan talteen ja 
käytetään uudelleen ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja 
purkujätettä. Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa 
jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. 
 
Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta ja syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa 
jätehuoltojärjestelmässä, tulee lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai kunnan 
osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 
PERUSTELUT: Erilleen keräämisvelvoitteen avulla on tarkoitus edistää eri jätelaatujen erillään pito velvollisuutta ja kierrätystä sekä ehkäistä 

energiana hyödynnettäväksi soveltumattomien jätteiden joutumista polttokelpoisen jätteen sekaan sekä ohjata 
tuottajavastuulle kuuluvia jätteitä tuottajien järjestämään keräykseen. 

 
Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut toimitetaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan 
ja lääkejätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa vastaanottosopimuksen tehneisiin apteekkeihin. Muissa toiminnoissa, kuten 
sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet ja erityisjätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa 
niiden vastaanottamiseen 

 
Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten 
jätteiden jätehuolto, mikäli jätteen määrä ei ole kohtuuton. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy voi velvoittaa toimittamaan maa- ja 
metsätaloudessa syntyvät merkittävät erät vaarallista jätettä toimitettavaksi muualle, silloin kun käsittely ei Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n järjestelmissä ole mahdollista. 

 
Jäteasetuksessa 15 § rakennus- ja purkujätteelle annetut erilliskeräysvelvoitteet koskevat myös kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Kiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon 
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. 
Remontointia harjoittavan yrittäjän vastuulle jäävän n rakennus- ja purkujätteen jätehuollon järjestäminen on jätteen haltijan 
vastuulla Jätelain 4 luvun mukaisesti. 

 
Purettavista rakennuksista on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan tehtävä purkamisilmoitus tai purkamislupahakemus 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999, 55 §) mukaan rakentamisesta sekä 
rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä 
ja laadusta sekä lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. 
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Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 
 
10 § Kompostointi 

 
Kiinteistöllä saa ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta kompostoida puutarhajätettä ja elintarvikejätettä sekä 
harmaavesisuodattimien suodatinmassoja (esim. kutterinlastut, turve ja sammal) ja fosforinsaostuskaivojen massoja, muita 
kuin mustia jätevesiä sisältäviä puhdistamo- tai saostuskaivolietteitä, kuivakäymäläjätettä, pienpuhdistamoiden 
lietepusseja, lemmikkieläinten ulosteita 

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa 
puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.  

Elintarvikejätettä ja harmaavesisuodattimien massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja 
haittaeläintiiviissä kompostorissa. Taajamassa kompostorin on oltava lämpöeristetty. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa 
esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 m päässä talousvesikaivoista ja 
vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella. 

Kuivakäymäläjätettä, pienpuhdistamoiden lietepusseja, lemmikkieläinten ulosteita sekä muita kuin mustia jätevesiä sisältäviä 
puhdistamo- tai saostuskaivo lietteitä ja fosforinsaostuskaivojen massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa 
suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy 
maahan on estetty. Kompostoria ei saa sijoittaa tulva-alueelle, eikä niin että sen ympäristön sulamisvedet kulkeutuvat suoraa 
vesistöön tai talousvesikaivoon. Kompostori on sijoitettava vähintään 20 m päähän talousvesikaivosta ja vesistöstä. 
Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika kompostorissa on vähintään vuosi. Kuivakäymäläjätteen ja lietepusseja sisältävän 
kompostoidun jätteen jälkikompostointi on tapahduttava niin, että valumavedet eivät kompostointipaikasta pääse 
kulkeutumaan talousvesikaivoon tai vesistöön.  

Kompostoria on aina hoidettava ohjeiden mukaisesti, ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 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. Kompostia 
ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin 
ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.  Kompostori voi olla myös omatekoinen, mutta se ei saa sisältää haitallisia 
aineita (esimerkiksi freoneja).  

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Useamman kiinteistön kompostorille on 
nimettävä aina vastuuhenkilö. Yhteiskompostorin käytöstä on tehtävä aina kirjallinen ilmoitus 
jätehuoltoviranomaiselle. Jos kompostoinnin perusteella haetaan pidennystä yhteisen jäteastian tyhjennysväleihin, 
tulee kaikkien kiinteistöiden kompostoida omassa tai yhteiskäytössä olevassa kompostorissa kiinteistökohtaiset 
elintarvikejätteet.  
 
Isomman rasvamäärän kuten joulukinkun rasva tulee laittaa jähmetettynä kompostoriin. Isoja rasvamääriä ei saa johtaa 
viemäriin. Mikäli kiinteistöllä ei ole kompostoria tulisi isommat rasvaerät jähmettää ja sijoittaa pakattuna 
biojätejäteastiaan. Mikäli kiinteistöllä ei ole biojäteastiaa tai kompostoria tulee rasva jähmettää ja pakata ennen 
sekajäteastiaan laittamista.  
 
PERUSTELUT: Kompostoituvien biojätteiden ja etenkin puutarhajätteen kompostointi kiinteistöllä on erittäin suositeltavaa. Kompostointi edistää 

etusijajärjestyksen toteutumista, ravinteiden osalta materiaalin kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä niiden syntypaikalla ilman 
kuljettamista. Biojätteiden erottaminen muusta talousjätteestä vähentää nopeasti biohajoavan jätteen määrää sekajäteastiassa ja 
samalla jäteastian aiheuttamaa hajuhaittaa, jolloin jäteastian tyhjennysväliä voidaan hakemuksesta pidentää. 

 
Kompostorin sijoittamista naapurin rajan ja kaivon läheisyyteen on rajoitettu siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
ennaltaehkäisemiseksi. Rajoitukset eivät koske jätehuollolle rakennusluvassa varattuja paikkoja. Kompostorin sijoittamisesta voi olla 
määräyksiä myös rakennusjärjestyksessä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä. 
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Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. 
Haittojen ehkäisy edellyttää, että käytetään ainoastaan juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia kompostoreita. Koska kompostorin 
sijoituspaikka on kiinteä, tulee pistemäisen jätevesikuormituksen syntyminen ja kulkeutuminen maaperään, vesistöön ja 
talousvesikaivoon ehkäistä. Haittojen ehkäisy edellyttää että kompostorista ei pääse mitään nesteitä maaperään eikä kompostoriin 
pääse missään olosuhteessa sade- tai valumavesiä. Kompostori tulee sijoittaa riittävän etäälle talousvesikaivoista, sillä kompostorin 
mahdollinen ylivuoto ei saa aiheuttaa vaaraa omalle tai naapurin talousvedelle tai pohjavedelle. 

 
Valmis ravinnepitoinen kompostituote on mahdollista hyödyntää kiinteistöllä asianmukaisesti esimerkiksi maanparannusaineena 
pellolla tai puutarhassa. Kompostituotteenhyödyntämisessä tulee varmistua että tuote on kompostoitunut ja hygienisoitunut 
riittävän hyvin. 
Puutarhajäte ei lähtökohtaisesti sisällä taudinaiheuttajia, joten sen kompostoiminen voi tapahtua myös avonaisemmassa 
kompostorissa. Kotitalouksien rasvat tulisi ensisijaisesti kompostoida, jotta niiden ravinteet saataisiin käyttöön, eivätkä ne 
aiheuttaisi tukkeumia viemäriverkostoissa tai rakennuksen viemäriputkistossa.  
 
On tärkeää että kiinteistöjen rasvanerotuskaivot ovat riittävän hyvin rakennettuja ja ylläpito on riittävä. 

 
11 § Jätteen polttaminen ja hautaaminen 
 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu 
ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä (esim. sivutuotelain mukainen polttolupa).  
 

Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia 
polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.  
 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja kartonkia saa 
käyttää vain sytykkeenä ja vähäisessä määrin. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Polttaminen ei saa aiheuttaa 
naapurustolle kohtuuttomia savu-, noki-, haju- tai terveyshaittoja.   

 
Jätteen hautaaminen on kielletty. Kuolleiden lemmikkieläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen on sallittua 
Eviran antaman ohjeistuksen sekä kunnan terveysvalvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti sekä sivutuotelain 
24 §:n mukaisesti. 
 
Puutuhkaa ja tuhkaavien käymälöiden tuhkaa saa kohtuullisissa määrin käyttää maanparannusaineena.  

 
 

PERUSTELUT: Jätteiden hävittäminen polttamalla on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 
Sallituissakin olosuhteissa on aina otettava huomioon kulloisetkin ympäristöolosuhteet sekä se, että mainittuja haittoja ei pääse 
syntymään.7  

 
Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Poikkeuksen 
muodostavat Sivutuotelain 8 mukaiset poikkeukset ja lemmikkieläinten hautaaminen, joka on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. Jos lemmikki haudataan muualle kuin pieneläinhautausmaalle, on tuhkaus suositeltavaa. Hautaamisesta ei saa 
aiheutua haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle.  
 
Eläimiä tai eläinten osia ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen. 
 
Pieneläimet tulee haudataan vähintään metrin9 syvyyteen   . Eläintä tai eläimen osaa ei tule pakata niin, että maatumien hidastuu tai 
estyy.  

 
 
 
 

                                                           
7 Poistettu virheellinen perustelu poltetuista rakennuksista JäteLTK  29.9.2015 § 39 
8 Lisätty perusteluihin viittaus Sivutuotelakiin JäteLTK  29.9.2015 § 39 
9 Muutettu perusteluissa mainittu hautaamissyvyys vastaamaan Eviran ohjeistusta JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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Jäteastiat 
 
12 § Jäteastiatyypit 

 
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on 
sovelluttava siihen kerättävälle jätteelle. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli 
huomioon ottaen. Jäteastiat on merkittävä jäteasetuksen (19.4.2012/179, 10 § 4. momentti) mukaisesti 
(sivutuoteastioiden merkintä). 

 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää: 
 
1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka 

soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun (ja jotka ovat [11.2.2013/1.3.2014/muu 
päivämäärä] voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja 
SFS-EN 840-1 mukaisia); 

 
2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 

 
3. koukku-, vaijeri- ja ketjutartunnallisia peitettävissä olevia vaihtolavasäiliöitä, joissa jätteet 

kuljetetaan peitettynä vastaanotto- tai käsittelypaikkaan 
 

4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 
 

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita 
jäteastioita (esim. paperisäkkiin haravointijätettä). 

 
Pikakontteja ja jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa 
01.01.2017 jälkeen.  
 

 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy tai jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, 
mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 

 
Kiinteistön haltijan on aina huolehdittava keräysvälineiden puhdistamisesta ja kunnossapidosta. Keräysvälineet eivät saa 
aiheuttaa terveydellistä haittaa, hajuhaittaa, roskaantumista tai ympäristön likaantumista. Keräysvälineet eivät myöskään 
saa houkutella haittaeläimiä tai aiheuta turvallisuusriskiä keräysvälineiden tyhjentäjille tai käyttäjille.  

 
PERUSTELUT: Jätteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on kiinteistöllä oltava tarvittava määrä jäteastioita syntyvään 

jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden, jotta syntyvät jätteitä ei tarvitse sijoittaa astioiden ulkopuolelle 
ja astiat saadaan suljettua. 

 
Sallittujen jäteastiatyyppien sekä jätesäkkitelineen käytöstä poistumisen syynä on jätteenkuljettajien työturvallisuus sekä 
mahdollisuudet tarvittaessa astioiden koneelliseen tyhjentämiseen. 

 
Jäteasetuksen 10 § 4 momentti velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä 
vastaavan yhteisön yhteystiedot, ja 6 momentti velvoittaa puhdistamaan jäteastian riittävän usein, siten että 
keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
 
Tilanteissa, joissa jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä, olisi suositeltavaa, että jäteastia olisi varustettuna jäteastian 
haltijan yhteystiedoilla. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden merkitsemisessä tulisi käyttää kuntaliiton suosituksen mukaisia 
tunnistusvärejä joko astian värinä tai jätelajia osoittavassa tarrassa. 
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13 § Jäteastioiden täyttäminen ja jätteiden kuljettaminen 
 

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 jätettä laittaa enintään 

• alle 120 litran pakkaus tai säkki 15 kg 
• 120 - 240 litran astia   40kg  
• 241 - 660 litran astia   60 kg  

 
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä 
poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin jätteen haltijan on huolehdittava, että 
astiaan soveltumattomat jätteet poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen paikkaan. 

 
Jos jäte ei kiinteistöittäisessä keräyksessä mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa 
tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi ja se tulee pakata 
siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Poikkeuksena pakkausvaatimuksesta ovat joulukuuset. 
Erillinen jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Pakatun jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, 
kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kuljetuksesta on erikseen sovittava 
kuljetusyrittäjän kanssa. Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa 
mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

 
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu 
kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on jätteen haltijan itse toimitettava Loimi-Hämeen Jäteyhtiö 
Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.  
Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on 
pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on 
aina mahdollista. 
 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ei saa laittaa: 

o palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 
o vaarallisia jätteitä 
o erityisjätteitä 
o aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat 

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

o aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi 
jätteen kuormaamista tai purkamista 

o nestemäisiä jätteitä 
o hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 
o suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 
o suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 
o  

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan tiiviiseen 
ja kestävään pakkaukseen pakattuna.  
 
PERUSTELUT: Käsin siirrettäville jäteastioille on asetettu maksimipaino kuljettajien työturvallisuuden parantamiseksi. 

Määräyksissä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella tilapäisesti jäteastian läheisyyteen. 
Tilapäisesti sijoitettavalle jätteelle on määritelty painoraja ja annettu muita määräyksiä, sillä sijoittamisesta ei saa aiheutua haittaa, 
vaaraa tai työturvallisuusriskiä vastaanotto- paikalla, noudettaessa tai kuljetuksen aikana.  Jätteiden pakkaamiseen liittyvillä 
määräyksillä pyritään ehkäisemään jäteastioiden likaantumista ja siitä aiheutuvia haittoja sekä esimerkiksi hienojakoisen pölyävän 
jätteen kuormaamisen ja kuljettamisen yhteydessä tapahtuvaa pölyämistä ja hallitsematonta leviämistä ympäristöön. 
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14 § Tyhjennysvälit 
 

Jäteastia täytyy tyhjentää riittävän usein niin, että jäteastiasta ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa eikä muita 
haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle  
 
Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti: 
 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli 
Sekalainen yhdyskuntajäte 

• Taajama 
• Haja-asutusalue 

 
2 viikkoa  
4 viikkoa  

Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai 
kompostointi (tehtävä ilmoitus) 

• Taajama 
• Haja-asutusalue 

 
 

4 viikkoa 
8 viikkoa  

Biojäte10 1 viikko 1.4 – 30.9. 
2 viikko 1.10.- 31.3.  

Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä 
varustettuun säiliöön 

4 viikkoa 

 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä 
biojäte 11kompostoidaan. Biojätteen 12kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltoviranomaiseen ilmoitus, jonka 
perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen, tällöin taajamassa pisin tyhjennysväli on 4 
viikkoa ja haja-asutusalueella 8 viikkoa. Päätöksen saatuaan kiinteistö sopii itse asiasta jätteenkuljettajan kanssa. 

 
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten 
mukaisesti ympäri vuoden. Asumattomien ja vapaa-ajanasuntokäyttöön rinnastettavassa käytössä olevien haja-
asutusalueen kiinteistöjen jätehuolto tulee järjestää samalla tavoin kuin vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Vapaa-ajan 
asuntojen osalta kiinteistöittäinen jätehuolto on järjestettävä toukokuusta alusta syyskuun loppuun. Jos vapaa-ajan 
asunnolla ollaan ympäri vuoden, tulee myös jätehuolto järjestää ympärivuotisesti.  

 
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu 
hyötyjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon. 
 

 
PERUSTELUT: Tyhjennysvälejä koskevilla määräyksillä on täsmennetty jäteasetuksen 10 §, joka velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että 

kaikki jäte mahtuu suljettavissa olevaan astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua 
tai muuta hygieenistä haittaa. Taulukossa asetetut tyhjennysvälit ovat minimityhjennysvälejä. 

 
 Hajuhaitat aiheutuvat yleensä nopeasti hajoavasta biojätteestä tai sivutuotteesta, minkä vuoksi biojätettä sisältävät astiat on 

tyhjennettävä muita useammin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin kun hajuhaittoja aiheuttava biojäte 13 
erilliskerätään tai se on erotettu ja käsitelty sekä hygienisoitu (kompostoitu) syntypaikalla. Jäteastiat, joissa on biojätettä tai 
sivutuotetta tulisi olla sijoitettuna katokseen tai niiden tulisi olla auringonpaahteelta suojattuna.  Tällä minimoidaan mm. Haju- 
ja kärpäshaitta lämpöisellä ilmalla. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen JäteLTK  29.9.2015 § 39 
11 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen JäteLTK  29.9.2015 § 39 
12 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen JäteLTK  29.9.2015 § 39 
13 Poistettu virheellinen viittaus sivutuotteeseen JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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Jätteen keräyspaikat 
 

15 § Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen 
 

Jäteastiat on sijoitettava ensisijaisesti keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. 
Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. 
Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. Keräyspaikan sijoittamisessa tulee 
ottaa huomioon paloturvallisuus.  

 
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. Kiinteistön 
haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet erityisesti silloin, 
jos jäteastian siirtoväylä on hyvin kalteva (1:5) tai jos siirtoväylällä on kuljettajalle työturvallisuusriskejä aiheuttavia 
kynnyksiä, portaita tai muita esteitä. 

 

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on 
oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja 
viemäröinnistä. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä 
jätteenkuljetuksessa. 

 
Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja 
siisteydestä. Myös lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava niin, että jäteastioiden siirtäminen ja 
tyhjentäminen on turvallista. 

 
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 
metrin etäisyydelle jäteastioista. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä 
keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen. 

 
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat. 

 
Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian tai sako- ja umpikaivon sijoituspaikalle johtavan reitin, on lukitus järjestettävä 
siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole 
mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajalla on yleisavain. Avainsäiliö on sijoitettava 
keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja 
huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. 

 
 

PERUSTELUT: Jätteiden keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata helposti ja turvallisesti. Määräys on annettu 
ensisijaisesti jätteenkuljettajan työn helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Kaksoispesälukoilla tai avainsäilöillä 
vähennetään kuljettajalla mukana kuljetettavien avaimien määrää.  
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16 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat 
 

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnan, tuottajien että muiden tahojen 
järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla joissa kerätään yhdyskuntajätteitä.   

 
Alueelliselle jätteiden keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikalla on jäteastia. 
Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle 
jätteiden keräyspaikalle. Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen alueelle tulee 
hakea maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Alueellisesta jätteiden 
keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, 
että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Alueellisella jätteiden 
keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 
Alueelliselle jätteiden keräyspaikalle voidaan sovitusti sijoittaa myös kiinteistöittäisiä jäteastioita silloin, kun jäteastian 
sijoittamiselle näissä määräyksissä asetetut etäisyysvaatimukset täyttyvät. (Siirretty perusteluista) 
 
 

PERUSTELUT:   
 

 Alueellista sekajätteiden keräyspaikkaa voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat alueella joka on rajattu jätelautakunnan 
tekemällä erillisellä päätöksellä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
ulkopuolelle voidaan rajata alue jossa kiinteistöille on hankalat kulkuyhteydet, alueella on vähän jätteen haltijoita tai 
alueella syntyy vähän kuljetettavaa jätettä (JL 35 §).  

 
 Rajaus tehdään alueittain. Jätteenkuljetusyrittäjät eivät ole velvollisia tarjoamaan kiinteistöittäistä jäteastian 

tyhjennyspalvelua rajatun alueen sisällä olevalle kiinteistölle vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Ennen päätöksen 
tekemistä kunta varaa kaikille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattavaa vaikutusta, mahdollisuuden lausua asiasta. 
Rajausta ei voida tehdä jos jätteenkuljetusta voidaan ympäristö- ja terveys syistä on pitää tarpeellisena. 
 
Aluekeräysjärjestelmään tai muuhun kunnallisen jätteenkuljetusjärjestelmään liittämisestä ja sen perusteista on ilmoitettava 
asiakkaalle etukäteen, jotta asiakas on tietoinen siitä, mihin liittymisvelvollisuus perustuu. Kiinteistön jätehuollosta vastuussa 
olevalla kiinteistön haltijalla on velvollisuus tiedottaa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä ja seurata sen toteutumista.  

 
Alueelliset hyötyjätteiden keräyspaikat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytössä. Mikäli aluetta roskataan, on siivoaminen jätteen 
tuottajan tehtävä. Mikäli jätteen tuottajaa ei saada selville on vastuu siivoamisesta alueesta vastaavalla taholla.  

 
Määräyksissä on tuotu esille yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koskevat velvoitteet ja käytännöt asianmukaisen 
jätehuollon ja etusijajärjestyksen edistämiseksi sekä jätehuollosta aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 
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Jätteenkuljetus 
 

17 § Kuormaaminen 
 

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 6-18. Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on 
jätteiden kuormaaminen sallittu myös pyhänä klo 6-18. Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai 
haittaa ympäristölle tai terveydelle.  
 
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen 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. 

 
PERUSTELUT: Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jätteiden kuormaaminen 

yöaikaan aiheuttaa häiritsevää melua, minkä vuoksi yöaikainen kuormaus kielletty. 
 

Jätteenkuljetuksen jatkuva tarve asettaa aikataulullisia paineita mm. arkipyhien välissä tapahtuvalle jätteiden keräilylle, jolloin 
keräily on perusteltua myös pyhäisin. Että keräily olisi logistisesti mahdollisimman tehokasta, on työ tarpeellista aloittaa aikaisin. 
 
 
 

18 § Kuljettaminen 
  

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. Jätteet on kuljetettava 
sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne 
aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava 
säiliön tiiveydestä. 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 ammattimaisen jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava 
mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta ja sivutuotelain 40 - 41 § mukaisesta sivutuotteiden 
kuljetusasiakirjoista. 

 
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnan tai Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava 
tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Vastaanotto- ja käsittelypaikoista löytyy lista jäteyhtiön kotisivuilta 
(www.lhj.fi). 

 
PERUSTELUT: Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteet eivät pääse kuljetuksen aikana leviämään kuormasta 

hallitsemattomasti ympäristöön. Erityistä huolellisuutta on noudatettava pölyävien ja nestemäisten jätteiden kuljettamiseen 
siten, että toiminnassa käytetään myös siihen soveltuvaa kalustoa. 

 
Kuljettajalle on kuljetuksen aikana oltava mukana jätehuoltorekisterin ote sekä tarvittavat siirtoasiakirjat. Asiakirjojen avulla 
valvovilla viranomaisilla on mahdollisuus tarvittaessa selvittää kuljetusten sisältö.  
 
Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja 
rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin 
pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. 
Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, 
alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. 

 
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä 
jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan tai muin 
luotettavin järjestelyin. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana. Jätteen haltijan ja 
vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan. (Jätelaki 121 §) 

 

http://www.lhj.fi/
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19 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 

Jätteenkuljettajan tai yhteiskeräyspisteen haltijan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain 
eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava 
jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai jätehuoltoviranomaisen tarpeiden mukaisesti. Muuttuneista 
tiedoista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaisella neljännesvuosittain.  Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään 
jäteasetuksen 26 §:ssä. Tiedot on toimitettava mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää 
kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.  

 
Yhteiskeräyspisteen hallinnoijan tulee pyynnöstä toimittaa selvitys yhteiskeräyspisteessä kerättävän jätteen alkuperästä.  
PERUSTELUT: Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista 

kiinteistöittäin. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 26 §:ssä. Näissä määräyksessä on täsmennetty sitä kuinka usein ja 
mitä tietoja kuljettajien jätehuoltoviranomaiselle tulee toimittaa. 

 
Suuren tietomäärän joustava ja tehokas siirtäminen viranomaisen rekisteriin edellyttää, että tiedot saadaan kirjattua 
mahdollisimman helposti. Tietojen toimittamien sähköisesti helpottaa valvontaa ja sitä kautta viranomaisen toimintaa 

 
 
 
 

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 
 

20 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 
 
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pienpuhdistamoissa, joissa on lietesäiliö ja joita käytetään käymäläjätevesiä 
sisältävien jätevesien käsittelyyn, on lietteenpoisto tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti silloin, kun 
tyhjennysvaatimus on tiheämpi kuin kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen 
toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, muitta kuitenkin vähintään kerran 2 
vuodessa. 

 
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, 
kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä 
tarvittaessa. 
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Jätevesilietteen, 
umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on 
hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.  

 
PERUSTELUT:  Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietetilojen lietteenpoiston vähimmäistyhjennysvelvoite sekä umpisäiliöiden 

tarkkailuvelvoite perustuvat haja-asutuksen jätevesiasetukseen (209/2011). Myös umpikaivot tulee tyhjentää säännöllisesti, sillä 
säiliössä pitkään seissyt liete voi kiinnittyä säiliön seinille niin, että säiliötä ei enää saada kokonaan tyhjennettyä ja käytön aikainen 
ylitäyttymisriski kasvaa. 
Jätevesienkäsittelylaitteistolle (pienpuhdistamo) on voitu määritellä myös laitteistokohtaiset minimityhjennysvälit. Mikäli 
tyhjennysvälit ovat jätevesiasetuksen määräyksiä tiukemmat, tulee näitä laitteiston toiminnan varmistamiseksi noudattaa. 

 
Kiinteistön tulisi tarvittaessa pystyä osoittamaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen asianmukainen huolto (mm. kuka on tyhjentänyt 
kaivon ja minne liete on vienyt). Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen asianmukaisen hoidon osoittaminen on tärkeää mm. silloin kun 
vesilaitos tai kunta selvittää rasvan tukkiman katuviemärin avausmaksujen maksajaa.  
 
Lietteen saa luovuttaa vain jätelain 94 §:n mukaiseen rekisteriin hyväksytylle ammattimaiselle toimijalle ja se on toimitettava 
sopimusten mukaisesti kunnan tai  Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan. Kerätyn lietteen hallitsematon 
päästäminen käsittelemättömänä pellolle, ympäristöön tai maatilan lietesäiliöön  on siitä aiheutuvien ympäristö- ja 
terveyshaittojen vuoksi kielletty.  
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21 § Lietteiden omatoiminen käsittely 
 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.  
 

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen sekä naapurikiinteistöillä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä asumisessa 
syntyvän lietteen saa omatoimisesti käsitellä kiinteistöllä Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla 
(esim. kalkkistabilointi). Lietteen saa käsittelyn jälkeen levittää lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa 
hallinnassa olevalle pellolle. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa 
lainsäädäntöä.  
Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää 
tiedot kiinteistöistä, joilta liete on kerätty, sekä tiedot käsiteltävän lietteen laadusta ja määrästä ja käsittelytavasta sekä 
siitä, mihin käsitelty liete tullaan lopullisesti sijoittamaan tai missä sitä tullaan  hyödyntämään. Lisäksi ilmoituksesta tulee 
käydä ilmi vastuuhenkilön tiedot ja käsittelypaikka sekä laitteisto tai säiliö jossa liete käsitellään.  
 
PERUSTELUT:  Jätelain 41 § mukaan jätteen haltija voi käsitellä itse tai luovuttaa asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen 

rinnastettavan muun jätteen käsiteltäväksi omalla tai lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä silloin, kun omatoiminen tai yhteinen käsittely on 
pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. 
 
Liete tulee aina esikäsitellä ennen peltokäyttöä. Lietteen käsittelystä ja käytöstä lannoitustarkoituksessa on säädetty mm. 
lannoitevalmistelaissa (539/2006), nitraattiasetuksessa (931/2000) sekä maa- ja metsätalous-ministeriönasetusta 
lannoitevalmisteista (24/2011). Jätehuoltoviranomainen seuraa ja varmistaa ilmoituksen vastaanottaessaan että kiinteistöllä on 
asianmukaiset laitteen jätteen käsittelyyn sekä hallinnassaan peltoa, johon hygienisoitu lopputuote voidaan sijoittaa. 
 

Roskaantumisen ehkäiseminen 
 

22 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja roskaantumisen ehkäiseminen 
 

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 tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti 
tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 

 
Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja erilliskerätä omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön 
soveltuvat jätteet seuraavasti: 

 
1. biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 50 kg 
2. keräyskartonki ja pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kg tilaisuuden aikana 
3. keräyslasi, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg 
4. keräysmetalli, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg 
 
PERUSTELUT: Yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat sekä roskaantumisen ehkäisemiseen että jätelain velvoitteeseen 

asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena 
roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta. Siivoamisvelvollisuudesta on tarpeen määrätä silloin, 
kun tilaisuudella ei ole selkeää järjestäjää. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen 
jätehuollon järjestämisen kannalta. 

 
Lajitteluvelvoitteita voidaan antaa myös sellaiselle yleisötilaisuuden järjestäjälle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa järjestämällä 
yleisötilaisuuden. Roskaantumisen ehkäiseminen edellyttää myös yleisille alueille sijoitettujen jäteastioiden säännöllistä 
tyhjentämistä sekä tarvittaessa niiden lähiympäristön puhdistamista. 
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Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 

23 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen 
 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset 
jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 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. 
 
14Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiivisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on 
merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä ”Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista”. Pakkauksia ja säiliöitä on 
rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Jätteen käsittelypaikalla 
asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan. 

 
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n niille 
järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu 
sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

 
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.  
Muilla kuin pienkiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai 
valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin tai astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. 
Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. 

 
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne 
ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka 
vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 
 
PERUSTELUT: Vaaralliset jätteet on pidettävä aina erillään muusta jätteestä. Vastanottopaikkojen ja varastointiastioiden on oltava sellaisia, että 

niissä säilytettävät vaaralliset jätteet eivät pääse suoraa, valuma-tai sadevesien joukossa ympäristöön.  

Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava ja sen on kestettävä tavanomaisesta käytöstä, 
siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida vaarallisen 
jätteen kanssa siten, että jätteestä aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Jäteasetus, 8 §) 

Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen 
kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. (Jäteasetus, 8 §) 

24 § Erityisjätteet 
  

Erityisjäte on pidettävä erillään ja tarvittaessa mukaan pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Pakkaukseen on 
merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. Erityisjätteiden 
toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.   
 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.  

 
PERUSTELUT: Erityisjätteitä ovat mm. biologiset ja pistävät sekä viiltävät jätteet. Erityisjätteitä koskeva ajantasainen lainsäädäntö ja sen 

vaatimukset tulee tarkistaa aina ennen jätteidenkäsittelyä. Lääkejätteet tulee toimittaa niihin apteekkeihin, joiden kanssa Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy on tehnyt sopimuksen lääkejätteiden vastaanotosta. 

 

                                                           
14 Lisätty kappale Asbestijätteistä JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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Muut määräykset 
 

25 § Tiedottamisvelvoite 
 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten 
sisällöstä sekä näiden määräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. Kiinteistön haltijan 
on seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan 
elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 
PERUSTELUT: Jätehuoltomääräyksissä annetaan lakia tarkentavia paikallisia määräyksiä, jotka myös vaihtelevat alueittain. Kiinteistön haltijan 

tehtävänä on huolehtia siitä että määräysten sisältö on jätteen tuottajien ja kiinteistöllä työskentelevien asukkaiden tiedossa. 
 

26 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
 

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat Loimi-Hämeen Jätehuollon 
yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  
Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen 
toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus. 

 
PERUSTELUT: Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta.  

 
27 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

 
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. 

 
PERUSTELUT:  Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää 

poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein. 
 

28 § Voimaantulo 
 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.8.2015  ja ne korvaavat aiemmat Akaan, Forssan, Loimaan ja Someron 
kaupunkia sekä Tammelan, Jokioisten, Humppilan, Punkalaitumen, Urjalan, Ypäjän, Oripään ja Kosken Tl kuntaa sekä 
Sastamalan kaupunkia, lukuun ottamatta Suodenniemien ja Mouhijärven aluetta, koskeneet jätehuoltomääräykset. 
 
PERUSTELUT: Pykälään on kirjattu määräysten voimaantulon ajankohta ja lueteltu ne jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä on kumottu. 

 
29 § Siirtymäsäännökset 

 
Uusilla, määräysten voimaantulon jälkeen rakennettavilla kiinteistöillä tai kiinteistöillä, joiden jätetiloihin tehdään 
merkittäviä muutoksia tai korjauksia, tulee jätetilojen lukkojen sarjoitus hoitaa heti jätehuoltomääräysten 14 §:n 
mukaiseksi. Vanhoilla kiinteistöillä tulee jätetilojen lukot sarjoittaa aina mahdollisuuksien mukaan. Jätesäkeille 
tarkoitettuja jätesäkkitelineitä  ja pikakontteja15 ei saa käyttää kiinteistöitäisessä jätteenkuljetuksessa 01.01.2017 
jälkeen. Pakkausjätteiden tuottajavastuuta koskevat määräysten osasisällöt  tulevat voimaan asetuksen voimaantulon 
myötä. 

 
PERUSTELUT: Osa määräyksen muutoksista vaatii siirtymäajan. Siirtymäajan vaativat määräykset ja niiden siirtymäajat on lueteltu tässä. 
 

 
 
 

                                                           
15 Lisätty maininta pikakonteista JäteLTK  29.9.2015 § 39 
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liite 1 
 

Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 
 

• 1 § Soveltamisala (2 momentti) 
• 10 § Kompostointi (2,  3, ja 6 momentit) 
• 11 § Jätteen polttaminen ja hautaaminen (1 ja 4 momentit) 
• 12 § Jäteastiatyypit (1, 2 ja  4-7 momentit) 
• 13 § Jäteastioiden täyttäminen ja jätteiden kuljettaminen (1, 2, 6, 7 ja 8 momentit) 
• 15 § Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen 
• 16 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat 
• 17 § Kuormaaminen 
• 21 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi (1-3 momentit) 
• 23 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja roskaantumisen ehkäiseminen 
• 24 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen (1, 4 ja 5 momentit) 
• 25 § Erityisjätteet 
• 26 § Tiedottamisvelvoite 
• 27 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
• 28 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 
• 29 § Voimaantulo 
• 30 § Siirtymäsäännökset  

 
 
Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 9 - 10 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu 
määräyksiä ympäristöluvassa. 
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Liite 2 
Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 

 
 

Aluekeräyspisteellä alueellinen jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätelautakunnan erillisellä päätöksellä 
rajatut kiinteistöt toimittavat sekalaisen yhdyskuntajätteensä.   

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

 
Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, 
elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.  
 
Tuottajien ekopisteellä, ekopisteillä ja keräyspisteellä kunnan, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, 
joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji.   

 
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. 
 
Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. 
 
Jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. 

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

 
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 
keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä. 
 
Kiinteistökohtainen jäteastia Kiinteistön omassa omistuksessaan tai naapureiden kanssa yhteisessä omistuksessa oleva jäteastia jonne kiinteistön 
sekalaiset yhdyskuntajätteet kuljetetaan.  

 
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen 
hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

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

 
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta 
noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- 
ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se 
liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä 
kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 
 
Sivutuotteella Eläimistä ja eläimistä saatavien tuotteiden osat, joita ei käytetä ihmisravinnoksi (mm. kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet), 
kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä eläinten teurastuksessa syntyvät jakeet, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. 
 
Taajama on asemakaavoitettu alue, ei kuitenkaan ranta-asemakaava-alue 

 
Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu 
vastaava ominaisuus. Lääkejätteet kuuluvat vaarallisiin jätteisiin.16 
  
 
Yhteinen tie tarkoittaa pientä yksityistiehen verrannollista tietä.  
 
Yhteiskeräyspiste eli kimppa-astia kahden tai useamman nimetyn kiinteistön jätteiden noutoa varten oleva yhteinen keräyspiste, jossa on yksi tai 
useampi keräysväline eri jätelajeille.  

                                                           
16 Lisätty maininta lääkejätteistä JäteLTK  § 39 29.9.2015 § 39 
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