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YLEINEN OSA 
 

1. Jätehuoltomääräysten tarkoitus 
 
Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:ään.  Jätehuoltomääräykset 
ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä 
mukaisesti velvoittavia, eivät suosituksia.  
 
Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten 
asuinkiinteistöjä ja kunnan palvelulaitoksia. Määräykset velvoittavat niin asukasta, 
jätehuoltoyrityksiä kuin jäteyhtiötäkin. Jätehuoltomääräykset koskevat myös elinkeinotoiminnan 
harjoittajia siltä osin kun toiminnassa syntyvät jätteet kerätään, kuljetetaan tai käsitellään kunnan 
jätehuoltojärjestelmässä. Jätehuollon järjestämiseen, keräämiseen ja kuljettamiseen liittyvät 
tekniset vaatimukset koskevat kaikkia toimijoita. 
 
Suupohjan jätelautakunta hyväksyy yleiset jätehuoltomääräykset ja käsittelee niihin liittyvät 
poikkeamishakemukset. Jäteyhtiö Oy Botniarosk Ab vastaa toimialueen jätehuollon käytännön 
järjestämisestä sekä ekomaksujen ja jätteenkäsittelymaksujen laskutuksesta. Kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja näiden määräysten noudattamista. 
 

2. Etusijajärjestys 
 

Jätelain 8 § velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Ensisijaisesti on 
vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti 
valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole 
mahdollista jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. Viimeisenä 
vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle. 

 
Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutta arvioiden jätelain 
tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista 
edistetään esimerkiksi antamalle lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. 
 

3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 
 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät 
asumisessa sekä kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa esimerkiksi kouluissa ja terveyskeskuksissa 
mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet. Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden toimintojen 
jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis järjestää tällaisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely. 
 
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle. 

 
Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanotto- 
eli keräyspaikasta, johon sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden 
sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan 
käyttämisestä. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan 
luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, 
milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään. 
 
Jäte kuljetetaan jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään käsittelyyn. Poltettava 
jäte toimitetaan käsiteltäväksi Westenergyn jätevoimalaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten 
keräyspaperi, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin.  
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4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen 
 

Toimialueen jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Suupohjan jätelautakunta, joka on kahdeksan 
kunnan yhteinen lautakunta, jossa on edustus jokaisesta jäsenkunnasta. Jätehuoltoviranomaisen 
tehtäviin kuuluvat: 
 

- yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 
- jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset 
- jätetaksan hyväksyminen 
- jätemaksupäätökset ja maksujen perintä 
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 
- jätteenkuljetusten seuranta 
- jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen 
- yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (JL 42 §) 

 
Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä 
alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Toimialueen kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisia ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän 
ympäristönsuojelu (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva), Länsirannikon ympäristöyksikkö (Kaskinen, 
Kristiinankaupunki, Närpiö) ja Kurikan kaupungin ympäristövalvonta (Jurva). Valvontaviranomaisen 
tehtäviä ovat: 
 

- valvoa jätelain noudattamista 
- antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten 

oikaisemiseksi 
- liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko 
- tehdä päätökset valvonta-asioissa 
- käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista 

 
Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, 
on annettu kuntien omistamalle jäteyhtiö Oy Botniarosk Ab:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat: 
 

- hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys 
- vaarallisten jätteiden vastaanotto 
- käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä 

käsittelypalveluiden hankkiminen 
- jäteneuvonta ja tiedotus 
- ekomaksujen laskutus ja jätteenkäsittelymaksujen laskutus 

 

5. Elinkeinotoiminnan jätehuolto 

 
Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa elinkeinotoimintaa vain siltä osin kuin niissä määrätään 
jätehuollon teknisistä vaatimuksista. 
 
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte kerätään, kuljetetaan tai 
käsitellään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat 
näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa 
täysimääräisesti. 
 
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittaja on jätelain 33 §:n mukaisesti pyytänyt jäteyhtiöltä jätteidensä 
käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, koskevat nämä jätehuoltomääräykset 
elinkeinotoiminnan harjoittajaa siltä osin kuin jäteyhtiön ja elinkeinonharjoittajan välisessä 
sopimuksessa on sovittu. 
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6. Tuottajavastuu jätehuollossa 

 
Tuotteen ammattimainen valmistaja sekä maahantuoja ovat velvollisia järjestämään markkinoille 
toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuollon. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- 
ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä 
pakkausjätteet. Tuottajat järjestävät sekä maksavat tuotteiden jätehuollon. Jätteiden 
vastaanottopaikat voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info tai jäteyhtiön kanssa yhteistyössä 
järjestetyt vastaanottopaikat osoitteesta www.botniarosk.fi. 

 
7. Roskaantumisen ehkäisy 

 
Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai 
päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden 
vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                         Suupohjan jätelautakunta      8 
                                                                                                                               Yleiset jätehuoltomääräykset  
 

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 
 

1. Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 
 

1 § Soveltamisala 
 
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. 
 
Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon 
järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan 
haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä.  

 
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Suupohjan jätelautakunnan toimialueella Kaskisten, 
Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupungeissa, Kurikan kaupungissa Jurvan alueella sekä 
Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnissa. 
 
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. 
 
Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta 
jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 
 

- 5 § (Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden perusteella) 

- 17-19 § (Kompostointi, jätteen polttaminen ja jätteen hautaaminen) 
- 22 § (Jäteastiatyypit) 
- 24 § (Jäteastioiden täyttäminen)  
- 27 § (Kunnossapito ja pesu) 
- 28-30 § (Jätteen keräyspaikkoja koskevat määräykset) 
- 31-32 § (Kuormaaminen ja kuljettaminen) 
- 35 § (Tyhjennysvälit lietteet) 1-6 momentit 
- 37 § (Yleisötilaisuuksien jätehuolto) 
- 38 § (Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla) 
- 39-40 § (Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä) 
- 41 § (Erityisjätteet) 
- 42 § (Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet) 
- 43 § (Tiedottamisvelvollisuus) 
- 44 § (Jätehuoltomääräysten valvonta) 
- 45 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä) 
- 46 § (Voimaantulo) 

 
Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 16 - 18 
§:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa. 
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen 
sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä 
eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä 
eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen. 
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2 § Määritelmät 
 
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 

 
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 sekä elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. 
 
Ekopisteellä jäteyhtiön 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. 
 
Hyötykäyttöasemalla 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 sekä välivarastointia. 
 
Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on. 
 
Jätehuoltorekisterillä  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämää rekisteriä, johon 
jätealantoiminnanharjoittajat hyväksytään hakemuksesta.  
 
Jätteen tuottajalla jokaista, joka tuottaa jätettä (alkuperäinen jätteen tuottaja). 
 
Jäteyhtiöllä toiminta-alueen kuntien omistamaa Oy Botniarosk Ab:tä. 
 
Kartonkipakkaukset käytöstä poistettua, puhdasta ja kuivaa pakkauskartonkia, joka täyttää tuottajien 
hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset. 
 
Lasipakkaukset käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia, joka täyttävät tuottajien hyötykäytön 
asettamat laatuvaatimukset. 
 
Metallipakkaukset ja pienmetalli käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä, joka 
täyttää tuottajien tai jäteyhtiön hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset ja kokonsa ja painonsa 
puolesta soveltuu keräyspisteen jäteastiaan laitettavaksi. 
 
Muovipakkauksilla käytöstä poistettuja, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, jotka täyttävät tuottajien 
hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset. 

 
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, 
jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön 
yhteiskeräyspisteestä. 
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Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa 
kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen 
jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Kompostoinnilla biojätteen käsittelyä asianmukaisessa kompostorissa siten, että se hajoaa ravinteiksi, 
mullaksi ja vedeksi.  
 
Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja 
alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.  

 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, 
mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte 
sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan 
hallinto- ja palvelutoiminnassa 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 ole muutoin mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä 
käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 
 
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta 
huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä 
koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden 
käsittelystä. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomaisella toimialueen kuntien yhteistä jätelautakuntaa. 
 
Pahvi käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa pahvia. 
 
Paperilla käytöstä poistettua, puhdasta ja kuivaa paperia, joka täyttää tuottajien hyötykäytön 
asettamat laatuvaatimukset. 
 
Poltettavalla jätteellä syntypaikkalajiteltua kierrätyskelvotonta yhdyskuntajätettä, joka hyödynnetään 
energiana jätevoimalassa. 
 
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, 
puiden lehtiä, risuja ja oksia. 
 
Sako- ja umpikaivolietteellä asumisessa syntyviä lietteitä, kuten saostussäiliöiden, pienpuhdistamojen 
tms. jätevesijärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä. 
 
Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista 
vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen 
lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, paperi sekä pakkaukset. 
 
Vaarallisella jätteellä jätettä, joka on terveydelle tai ympäristölle vaarallinen. Jäte saattaa olla palo- tai 
räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, kemiallisesti vaarallinen tai muulla tapaa vaaralliseksi 
luokiteltava. 
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Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, 
palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. 

 
3 § Jätehuollon tavoitteet 
 
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista 
ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 
 
Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään 
muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä 
varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään 
esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen 
kaatopaikalle, jos jäte on kaatopaikkakelpoista. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että 
saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. 
 
 

2. Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 
 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
 
Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina liityttävä kunnan 
jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien 
kiinteistöjen tulee liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään. 
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva 
jäte kiinteistön keräyspaikasta 11 §:n mukaisiin jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen 
haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä 
jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan 
tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
perusteella 
 
Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan 
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta jäteyhtiö tekee kiinteistön tai muun jätteen 
tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan 
jätehuoltojärjestelmään sekä siitä mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. 
 
Jätteen haltija vastaa tarjouspyynnön esittämisestä jätelain 143 a §:n mukaisella tietoalustalla, mikäli 
toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa ja kyseessä ei ole ennalta 
arvaamaton ja kiireellinen palvelutarve. 

 
6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä 
jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja 
kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on 
varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on 
oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan 
hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 
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7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 
 
Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 
Kiinteistön haltijan on sijoitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte jäteastiaan. 

 
8 § Vapaa-ajan asunnon jäteastia 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltija järjestää jätehuollon liittymällä kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen seuraavasti: 
1) Hankkimalla vapaa-ajan kiinteistölle poltettavan jätteen jäteastian ja tekemällä jäteastian 

tyhjennyssopimuksen kuljetusyrityksen kanssa. Tyhjennysväli tulee olla näiden määräysten 
mukainen. Tyhjennykset tulee olla käytössä sinä aikana kun vapaa-ajan asuntoa käytetään; 

2) käyttämällä yhteistä jäteastiaa §:n 9 mukaisesti; 
3) toimittamalla vapaa-ajan asunnossa syntyvä poltettava jäte hyötykäyttöasemalle; 
4) toimittamalla vapaa-ajan asunnossa syntyvä poltettava jäte vakituisen asunnon jäteastiaan, mikäli 

vakituisen asunnon jäteastia sijaitsee Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueella ja lähempänä kuin 
hyötykäyttöasema tai vakituisen asunnon jäteastia on kulkuyhteyksien kannalta luonnollisempi 
paikka. Edellytyksenä on, että jätteen haltija kuuluu jätehuoltomääräysten mukaisesti 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vakituisen asunnon osalta tai 

5) lunastamalla avaimen jäteyhtiön ylläpitämiin, lukollisiin vapaa-ajan asunnoille tarkoitettuihin 
poltettavan jätteen jäteastioihin. 

 
9 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia 
 
Kiinteistön haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli perustaa kimpan. Yhteisastiaa voidaan 
käyttää sekä yhdyskuntajätteen (poltettava jäte), että erilaisten materiaalihyötyjätelajien keräämiseen. 
Taajama-alueella samaa jäteastiaa käyttävät voivat sijaita enintään yhden (1) kilometrin etäisyydellä, ja 
haja-asutusalueella kolmen (3) kilometrin etäisyydellä toisistaan. Keräysvälineiden yhteiskäytöstä tai 
niistä luopumisesta on ilmoitettava jätelautakunnalle. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisen 
jäteastian käytön, mikäli siitä aiheutuu haittaa ympäristölle. 
 
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen 
 
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi 
sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi ekopisteisiin, on 
toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden 
kuljettamisesta itse tai tilaamalla jätteenkuljetusyritykseltä erillisen noutopalvelun. 
 
11 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamiin 
paikkoihin. Jätteet joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, tulee toimittaa jäteyhtiön 
järjestämiin vastaanottopaikkoihin, hyötykäyttöasemille, jätekeskukseen ja ekopisteille. 
Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Jäteyhtiön on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista. Lista jäteyhtiön 
osoittamista vastaanottopaikoista on saatavilla Oy Botniarosk Ab:n internetsivuilta. 
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien 
ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille 
osoitettuihin paikkoihin. 
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Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto tai – 
käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.  

 
 

3. Jätteiden kerääminen kiinteistöltä 
 
12 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on 
lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen 
toimittamisesta. 
 
Hyötyjätteet on toimitettava jäteyhtiön tai tuottajayhteisön järjestämiin keräyspaikkoihin. 
Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien tai jäteyhtiön järjestämään keräyspaikkaan tai muuhun 
keräyspaikkaan, joka toimii yhteistyössä tuottajien kanssa. 
 
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. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille 
toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 
näiden jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n mukaisesti. 
 
Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä 
jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja 
luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään 
vastaanottopaikkaan. 
 
13 § Kiinteistöiltä kerättävä poltettava jäte 
 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään 
kiinteistökohtainen poltettavan jätteen jäteastia tai kimppa-astia. 
 
Mikäli jäte ei kokonsa puolesta mahdu keräysvälineeseen, tulee se toimittaa hyötykäyttöasemalle tai 
jätekeskukseen. Mikäli ylimääräisen jätteen noutamisesta on sovittu jätteenkuljetusyrityksen kanssa, 
jäte voidaan tilapäisesti säilyttää keräysvälineen ulkopuolella siten, että se ei aiheuta ympäristöhaittaa. 
 
Poltettavan jätteen jäteastiaan ei saa laittaa: 
1. palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä 
2. nestemäisiä jätteitä 
3. lasia tai kierrätyskelpoista metallia 
4. sähkö- tai elektroniikkaromua 
5. vaarallisia jätteitä 
6. käymäläjätteitä tai lietepusseja 
7. erityisjätettä 
8. pääsääntöisesti hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia 
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9. aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, jäteastioiden käsittelijöille tai 
jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille 

10. esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat 
vahingoittaa jäteastiaa tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai 
purkamista 

11. jätteitä, jotka eivät laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää 
jätelajia 

 
Jäähtynyttä kauttaaltaan kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan tai 
toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan täysin jäähtyneenä ja sammutettuna vain tiiviissä ja 
kestävässä pakkauksessa. 

 
14 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 
Asuinkiinteistöllä tulee poltettavan jätteen jäteastian lisäksi olla sen huoneistojen lukumäärän 
perusteella hyödynnettävien jätteiden jäteastioita seuraavasti: 
  

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 
 
 

 

 

 

 

 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kiinteistöllä. 
Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee vain taajamia. 

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö 
kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Mikäli hyötyjätteitä ei 
kerätä kiinteistöittäisesti, on hyötyjätteet toimitettava kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajayhteisöjen 
tätä tarkoitusta varten perustamiin keräyspisteisiin. 
 
15 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden 
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät 
hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 

Hyötyjätelaji Erilliskerättävä, jos 

Biojäte kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai 
biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä, yli 
50 kg kahdessa viikossa. 

Kartonkipakkaukset tai 
pahvipakkaukset 

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 
kuukaudessa. 

Metallipakkaukset ja pienmetalli kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä 

Biojäte 

Metalli-
pakkaukset 

ja 
pienmetalli 

Lasi-
pakkaukset 

Kartonki-
pakkaukset 
tai pahvi-

pakkaukset    

Muovi-
pakkaukset 

Paperi 

5 tai 
enemmän 

x 
vapaa-

ehtoinen 
vapaa-

ehtoinen 
vapaa-

ehtoinen vapaa-
ehtoinen 

kuten 
jätelain 49 

ja 50 § 
määräävät 10 tai 

enemmän 
x x x x 
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kuukaudessa. 

Lasipakkaukset kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 
kuukaudessa. 

Muovipakkaukset vapaaehtoinen 

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

 

16 § Muut erikseen kerättävät jätteet 

Tuottajavastuualaiset 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 ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä 
jätehuoltomääräyksissä erikseen (luvussa 10) annettujen määräysten mukaisesti. 
 
Risut, oksat ja haravointijäte sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä 
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mikäli kiinteistön omistaja itse 
huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa 
jätehuoltojärjestelmässä ja jäteyhtiön ohjeiden mukaan lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan 
jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 
 

4. Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 
 
17 § Kompostointi 
 
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Biojätteen ympärivuotisen 
kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa.  Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, 
jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. 
 
Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse sinne ja ettei siitä 
aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa 
tai vesistöä, eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa, ellei kyseessä ole 
kaavaan merkitty jätehuollolle varattu tila. Kompostoituneiden jätteiden tulee olla selvästi 
kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä. 

 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 36 §:ssä tarkoitettua 
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. 
 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muuten hyödynnetä kiinteistöllä, on toimitettava jäteyhtiön 
osoittamaan paikkaan. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille 
alueille. 
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18 § Jätteen polttaminen 
 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on 
saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Kiinteistön tulipesässä saa polttaa risuja, oksia, 
käsittelemätöntä puutavaraa sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. 
 
Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä maa- ja metsätaloudessa ja 
puistojen hoidossa syntyviä, poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten kuivia olkia, oksia, risuja ja kaisloja 
sekä käsittelemätöntä puujätettä.  
 
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 

 
19 § Jätteen hautaaminen 
 
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman 
ohjeistuksen mukaisesti. Tarkempia ohjeita antavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. 
 
20 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 

 
Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi 
luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja 
betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. 
Hyödyntämisestä antaa ohjeita ja sitä valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
21 § Käytöstä poistetut maanalaiset polttonestesäiliöt 
 
Käytöstä poistetut maanalaiset polttoneste-, öljy- ja kemikaalisäiliöt täyttöputkineen tulee käytöstä 
poiston jälkeen nostaa ylös maasta ja tarkastaa niiden kunto ja mahdolliset vuodot. Tarkastus ja 
puhdistus tulee tehdä Kemikaali- ja turvallisuusviraston (Tukes) hyväksymän säiliöhuoltoliikkeen 
toimesta. Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja valtion 
valvontaviranomaiselle (ELY-keskus).  
 
Lupaa jättää puhdistettu ja tarkastettu säiliö maahan haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  
 
 

5. Jäteastiat 
 
22 § Jäteastiatyypit 
 
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten 
mukaisten jätejakeiden keräämistä varten.  
 
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 
jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon 
ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria 
jäteastioita.  
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Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää: 
 

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, 
jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun; 

2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 
3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan 

vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 
4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen 

soveltuvia muita jäteastioita. 
 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa 
jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei 
aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 

 
23 § Jäteastian merkitseminen 
 
Jäteastiat on varustettava kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan 
kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä 
jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. 
 
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön sekä jätteen käsittelyn järjestävän 
jäteyhtiön yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi 
merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla. 
 
24 § Jäteastioiden täyttäminen 
 
Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jätteet tulee jäteastian likaantumisen 
välttämiseksi pakata ennen jäteastiaan sijoittamista. Biojätteet tulee pakata paperiseen, biohajoavaan 
pussiin. 
 
Käsin siirrettävät jäteastiat saavat jätteineen painaa enintään 60 kg.  
 
Mikäli jäte ei kokonsa puolesta mahdu jäteastiaan, tulee se toimittaa hyötykäyttöasemalle tai 
jätekeskukseen. Jäte voidaan tilapäisesti säilyttää keräysvälineen ulkopuolella, jos ylimääräisen jätteen 
noutamisesta on sovittu jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton 
kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 20 kg. Jätteen on 
tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. 
 
Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään 
sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 
 
Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 
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25 § Tyhjennysvälit 
 
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavasti: 

 

Jätelaji Tyhjennysväli kesäaikana  
(1.5-30.9) viikkoa 

Tyhjennysväli talviaikana  
(1.10-30.4) viikkoa 

Poltettava jäte 
 

1-2 1-4 

Poltettava jäte, 1-2 hlö taloudet 
 

1-4 1-4 

Biojäte 
 

1-2 1-4 

Kartonkipakkaukset 
 

1-8 1-16 

Metallipakkaukset ja 
pienmetalli 
 

1-8 1-16 

Lasipakkaukset 
 

1-8 1-16 

Muovipakkaukset 
 

1-8 1-16 

Pahvipakkaukset 
 

1-24 1-24 

 
Mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä suljetussa ja lämpöeristetyssä 
kompostorissa voidaan poltettavan jätteen jäteastialle myöntää 8 viikon tyhjennysväli. Mikäli 
kompostori on suljettu ja eristämätön, voidaan pidennetty tyhjennysväli myöntää vain ajalle 1.5-30.9. 
Kompostoinnin perusteella pidennettyä tyhjennysväliä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta. 

 
Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä näiden määräysten mukaisesti, sinä aikana kun vapaa-
ajan asunto on käytössä.  
 
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena 
aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista poltettavan jätteen jäteastiaan. 
 
Mikäli jäteastian tyhjennysvälistä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa, voi jätehuoltoviranomainen 
määrätä tyhjennysvälin lyhyemmäksi. 
 
26 § Jäteastian tyhjennyksen keskeytys 

 
Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä 

olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä esimerkiksi pitkän lomamatkan tms. syyn vuoksi. 

Edellytyksenä keskeytykselle on, että kiinteistö on kokonaan käyttämätön. Jäteastia on tyhjennettävä 

ennen tyhjennysten keskeyttämistä.  

Keskeytyksen kestäessä alle 3 kuukautta siitä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidempää 
keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta. Keskeytys voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. 
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27 § Kunnossapito ja pesu 
 
Jäteastian haltijan on huolehdittava astioiden kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Keräysvälineet eivät 
saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä tarvittaessa tai vähintään kerran 
vuodessa. 

 

6. Jätteen keräyspaikat 
 
 28 § Jäteastian sijoittaminen 

 
Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. 
Jätteenkuljetusyritys voi laskuttaa lisämaksua pidemmistä siirtomatkoista. Keräysvälineet, jotka eivät ole 
käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa 
suoraan sijaintipaikalta. 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden 
sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä liukkauden torjunnasta siten, että keräysvälineet 
voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä ja turvallisesti. 
 
29 § Jätekatokset ja -huoneet 
 
Jäteastiat voidaan sijoittaa myös erilliseen jätekatokseen tai jätehuoneeseen. Tilaan on oltava 
sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilat on mitoitettava siten, että jäteastiat 
voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muiden jätelajien jäteastioita. Ovet on varustettava siten, 
että ne saadaan pysymään auki. Jätehuoneessa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, 
valaistuksesta, vedestä ja viemäröinnistä. 
 
Jätekatoksen tai -huoneen sijoittamisessa kiinteistölle on huomioitava rakennusvalvontaviranomaisen ja 
pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset. 
 
30 § Ekopisteet, hyötykäyttöasemat ja jätekeskus 
 
Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä jäteyhtiön, tuottajien että 
mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten ekopisteillä ja 
hyötykäyttöasemilla. 
 
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on 
jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee 
toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. 
 
Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, 
puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön 
likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka 
ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella 
jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 
Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä olevia ohjeita sekä 
olosuhteisiin nähden riittävää varovaisuutta. Asiaton oleskelu ekopisteillä, hyötykäyttöasemilla ja 
jätekeskuksessa on kielletty. 
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7. Jätteenkuljetus 
 

31 § Kuormaaminen 
 
Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6-22. Tästä voidaan poiketa vain erityistilanteissa, kuten 
onnettomuustilanteet, arkipäiville sijoittuvat pyhäpäivät, laiterikot tai keliolosuhteet. 
 
Jätteen kuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön. 
 
32 § Kuljettaminen 
 
Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana 
leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei 
pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. 
 
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. 
 
Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta 
siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja 
purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. 

 
33 § Jätteenkuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 
Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt 
tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava 
jätehuoltoviranomaiselle neljännes vuosittain ja lietteiden osalta vähintään kerran vuodessa. Tiedot on 
toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään 
jäteasetuksen 26 §:ssä. 
 
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään 
viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen. 
 
34 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet jäteyhtiön 
osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden ja paperin osalta jätteet on 
kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai tuottajan osoittamaan 
välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien jätehuoltoon. 
 
Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat löytyvät jäteyhtiön internetsivuilta www.botniarosk.fi ja ne ovat 
saatavilla jäteyhtiön asiakaspalvelusta. 
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. 
Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on 
sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole 
vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin 
vastaanotto- tai käsittelypaikaksi. 
 
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden 
vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 
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Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia 
jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 
 
 

8. Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 
kuuluvat lietteet 
 
35 § Tyhjennysvälit 
 
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on 
poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  
 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä 
säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet 
on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 
 
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on 
tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. 
 
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain 
sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. 
 
Jätevesilietteet umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan 
osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 
36 § Lietteiden omatoiminen käsittely 
 
Asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden 
levittäminen omalle pellolle lannoitustarkoituksessa on sallittua, mikäli maatalouskiinteistön omistaja on 
yksi ja sama sekä maataloutta harjoittava. Asumisessa syntyvien lietteiden omatoimisesta käsittelystä 
tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
valvoo lietteiden omatoimisen käsittelyn asianmukaisuutta. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös pellolle 
levitettävää muuta asumislietteeseen verrattavissa olevaa ainetta, esimerkiksi käytettyjä 
fosforinpoistokaivojen massoja ja maapuhdistamoiden hiekkoja. 
 
Jätteen haltija voi hygienisoida ja levittää lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassaan olevalle pellolle 
lisäksi enintään neljän lähitalouden lietteet. Ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle tekee se joka 
vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä 
vastaavan yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. 
 
Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä 
harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään 
vain kantovesi. Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, nestemäisen lietteen kompostointi 
on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä 
jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on 
vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mikäli 
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pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen 
kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti. 
 
Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä.  
 
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti tai hyödyntää 
ravinteena pelloilla. 
 
Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa 
levittää metsään tai muualle maastoon. 
 
 

9. Roskaantumisen ehkäiseminen 
 
37 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto  
 
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös 
jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä 
näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 
Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. 
Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. 
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia. 
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. 

 
38 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 
 
Jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 
 
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 

 
 

10.  Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 
39 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 
 
Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.  
 
Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin 
vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät 
vaaralliset jätteet on toimitettava jäteyhtiön niille järjestämään vastaanottopaikkaan. 
Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) 
on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava 
apteekkiin tai jäteyhtiön niille osoittamaan paikkaan. 
 
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa 
syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. 
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40 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 
Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä 
lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä 
ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.  
 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa, niille tarkoitetuissa astioissa, 
jotka tulee sijoittaa nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle 
alustalle.  

 
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. 
 
41 § Erityisjätteet  
 
Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä 
jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. 
 
42 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. 
 
 

11.  Muut määräykset 
 
43 § Tiedottamisvelvoite 

 
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava 
jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan 
elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 
 
44 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
 
Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueen ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta 
jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain 
mukainen seuraamus. 
 
Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin mahdollisesta rangaistusseuraamuksesta säädetään 
jäte- ja rikoslaissa. 
 
45 § 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. 
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46 § Voimaantulo 
 
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2020 ja niillä kumotaan 1.4.2014 voimaan tulleet 
Suupohjan jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset. 14-15 §:ien mukainen biojätteen erilliskeräys 
on aloitettava viimeistään 1.5.2024. 

 
 

 


