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Lisätietoja
Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi
Keskeisimmät jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevat lait, valtioneuvoston tai
ministeriöiden asetukset ja päätökset sekä kunnan määräykset, ks. myös jätehuoltomääräykset sivu
7, otsikkokohta lisätietoja













Jätelaki 646/2011
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 528/2013
Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
209/2011
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja MMMA 783/2015 eläimistä saatavista
sivutuotteista
maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/11, muutettu asetuksilla 12/12 ja 7/13
Lannoitevalmistelaki 539/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11, muutettu asetuksilla
12/12 ja 7/13 sekä 5/16
valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta 931/2000
Paikalliset ympäristösuojelumääräykset

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014 on tullut voimaan 10.7.2014 ja
kokonaisuudessaan 1.5.2015
Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä antavat:
Jätelain 24 §:n mukaisesti yleisiä valvontaviranomaisia ovat :
- Raahen kaupungin ympäristösihteeri, Ruskatie1, 92140 PATTIJOKI. Sähköposti:
ymparistö@raahe.fi
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat / Ympäristönsuojeluyksikkö
Jätelain 23 §:n mukaisia kunnalle kuuluvia jätelain mukaisia viranomaistehtäviä hoitaa:
Siikajoen kunnan jätehuoltoviranomainen Tekninen lautakunta.
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JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
1.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA MÄÄRITELMÄT

1§

Soveltamisala

Jätelain (646/2011) 91 §:n 1 mom. 1 kohdan perusteella kunta voi antaa jätelain täytäntöön
panemiseksi paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä 32 §:ssä
tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen eli kunnan järjestämisvastuulla olevan
yhdyskuntajätteen, määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta,
hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista.
Jätelain 91 §:n 2 – 4 kohtien mukaisista seikoista kunta voi antaa jätehuoltomääräyksiä, esim.
roskaantumisen ehkäisemisestä.
Elinkeinotoiminnan jäte on pääosin kunnan määräysvallan ulkopuolella. Jätehuoltomääräyksiä
sovelletaan kattavasti elinkeinotoiminnan jätteisiin, jos ne käsitellään kunnan toissijaisen vastuun
perusteella kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat kattavasti myös
elinkeinotoiminnan jätteitä.
Vaikka elinkeinotoiminnan jätteet ovatkin valtaosin jätehuoltomääräysten määräysvallan
ulkopuolella, voidaan jätelain 91 §:n mukaan antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon
ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.
Määräykset koskevat elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämistä siltä osin kun on kyse jätteen
hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuollosta johtuvan vaaran tai haitan sekä
roskaantumisen ehkäisemiseksi.
2§

Määritelmät

Jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset termit on määritelty jätelain kanssa yhtenevästi ja
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
4§

Jätteen asianmukainen käsittely

Jätteen asianmukaisen käsittelyn velvoite koskee kaikkea jätelain alaista toimintaa

2.

LIITTYMINEN KIINTEISTÖITTÄISEEN JÄTTEENKULJETUKSEEN

5§

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus

Jätelain 35 §:n perusteella kunnan vastuulle säädetty jäte kuljetetaan kiinteistön haltijan
järjestämästä vastaanottopaikasta kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Kuljettaminen
tapahtuu joko jätelain 36 §:n mukaisen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen tai 37 §:n mukaisen
kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen mukaisesti.
Jätelain 40 § velvoittaa kiinteistön haltijaa järjestämään jätteen keräys kiinteistölle.
Kiinteistöíttäisen jätteenkuljetuksen jäte on jätelain 35 §:n 2 mom mukaan kuljetettava kunnan
määräämään loppukäsittelypaikkaan tai hyödyntämiseen.
6§

Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Siikajoella on järjestetty kiinteistöittäinen jätteenkuljetus haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.
Asiasta on tehty kunnassa jätehuoltoviranomaisen päätös (tekninen lautakunta) 21.3.2013 § 21.
Kiinteistöt voivat valita haluamansa jätteenkuljetusyrityksen ja kyse on yksityisoikeudellisesta
sopimuksesta. Sopimus jätteen kuljetuksesta kiinteistöltä käsittelypaikkaan on kuitenkin tehtävä ja
kiinteistöllä on oltava voimassaoleva, toimiva sopimus jätteenkuljetuksesta.
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7§

Yhteiset jäteastiat

Yhteisten jäteastioiden, ns. kimppa-astioiden käyttö on mahdollista jos kiinteistöt sijaitsevat
lähekkäin. Lyhyet kulkureitit ja välimatkat helpottavat yhteisastian käytön seurantaa. Seurannan
kautta voidaan varmistaa, ettei yhteisastioista aiheudu roskaantumista, eikä niistä muodostu alueen
yleisiä kaatopaikkoja.
Yhteisiä astioita voi käyttää niin polttokelpoisen jätteen kuin hyötyjätteiden keräyksessä.
Yhteisastian käyttö helpottaa esimerkiksi omakotitalouksien biojätteen keräystä. Omakotitalouksien
oma biojätteen erilliskeräysastia on kallis ylläpitää ja tyhjennyttää, mutta useamman talouden
yhteinen astia jakaa kustannuksia ja on käyttäjille helppo tapa lajitella biojätettä.
Yhteisen astian on oltava riittävän tilava, niin että jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaisesti jätteet
mahtuvat astiaan aina ja jäteastian kansi on mahdollista sulkea. Jätehuoltomääräysten 22 §:n
mukaiset tyhjennysvälit koskevat myös yhteisiä jäteastioita.
Yhteisen astian käyttäjät on kirjattava jätteenkuljetusyrityksen kanssa tehtävään sopimukseen.
Käyttäjien kirjaaminen helpottaa jätteenkuljetusten ja jätehuoltomääräysten noudattamisen
valvontaa.
8§

Jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet

Jätteenkuljetukseen soveltumattomat tai isokokoiset jätteet on mahdollista toimittaa
vastaanottopaikkoihin omatoimisesti tai tilaamalla kuljetuksen jätteenkuljetusyritykseltä. Määräys
perustuu jätelain 41 §:n 2 mom.
Jätteenkuljetusyrityksellä on lisäksi oikeus jättää jäteastia tyhjentämättä jos jäteastia sisältää
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä. Tälläisia tapauksia ovat esim.
vaaralliset jätteet tai polttokelpoisen jätteen joukossa olevat liian suuret jäte-esineet, tai esineet,
jotka voivat vahingoittaa jätteenkuljetuskalustoa. Kiinteistön haltijan on tällöin järjestettävä kuljetus
asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

3.
9§

JÄTTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN
KIINTEISTÖLLÄ
Kompostointi

Kompostointi kiinteistöllä on suositeltavaa ja se edistää jätelain etusijajärjestyksen toteutumista.
Kiinteistökohtainen kompostointi soveltuu biojätteen erilliskeräyksen korvaajaksi. Myös kiinteistö,
jolla ei ole erilliskeräysvelvoitetta, voi kerätä syntyvän biojätteen ja käsitellä sen kiinteistöllä
kompostoimalla. Kompostointia voi suorittaa pienessä mittakaavassa naapuruston kesken yhteisellä
kompostorilla (jätehuoltomääräys 9 §).
Kompostoinnin avulla voi vaikuttaa polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälejä. Jos
kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan kiinteistöllä, polttokelpoisen jätteen jäteastian
tyhjennysvälin voi pidentää maksimissaan kolmeen kuukauteen (22 §).
Kompostoinnista ei saa olla haittaa ympäristölle tai terveydelle. On huolehdittava siitä, että
kompostointi tapahtuu asianmukaisessa kompostorissa ja siitä, että kompostia hoidetaan
asianmukaisesti.
Kompostorin sijoittamisessa on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
10 §

Jätteen polttaminen kiinteistöllä

Jätteen hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä ei saa aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä
taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätehuollossa on
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periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta
parasta käytäntöä.
Haja-asutusalueilla risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkutähteiden ja vastaavien poltto on
mahdollista jos se ei aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille tai ympäristölle.
Lämmityksen yhteydessä on mahdollista polttaa risuja, oksia ja vähäisiä määriä kiinteistöllä
syntyvää kuivaa paperia, pahvia tai kartonkia. Tulipesässä tapahtuvaa lämmityksen yhteydessä
tapahtuvaa em. ainesten polttoa ei katsota jätteen hävittämiseksi. Muiden jätteiden polttaminen on
kiellettyä.
Käsitellyn puun polttaminen kiinteistöllä on kielletty. Käsitellyn puun polttamisessa koituu haittaa
ympäristölle ja terveydelle.
11 §

Jätteen hautaaminen

Jätteen hautaaminen on kiellettyä.
Jätehuoltomääräyksistä saatetaan etsiä tietoa ja ohjeita eläinten hautaamisesta. Ne eivät
kuitenkaan ole varsinaisia jätehuoltomääräyksiin liittyviä määräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä on
kuitenkin viitattu eläinten hautaamiseen.
Kuolleiden eläinten, lähinnä lemmikkien, hautaamisesta löytyy parhaiten lisätietoa
Elintarvikevalvontaviraston Eviran sivuilta. Samasta lähteestä löytyy myös tieto tuotantoeläinten
hautaamisesta.

4.

JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ

12 §

Jätteiden lajittelu

Vastuu jätteen lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta on jätteen haltijalla. Jätteen haltija on
jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu jonka hallussa jäte on. Jätteen tuottaja on mm.
kotitalous. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätteen tuottajan on lajiteltava syntyvä jäte
jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistölle järjestettyihin jäteastioihin.
Yhdyskuntajätteestä lajitellaan erikseen polttokelpoinen jäte ja syntyvät hyötyjätteet. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että syntyvästä yhdyskuntajätteestä lajitellaan ensin hyötyjätteet
jätehuoltomääräysten mukaan –biojäte, kartonki, keräyslasi, keräysmetalli, paperi – ja loput jätteet
lajitellaan polttokelpoisen jätteen keräykseen jätehuoltomääräyksiä noudattaen.
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite edistää jätelain etusijajärjestyksen (8 §) toteutumista sekä
jätelain erilaatuisten jätteiden erilläänpitovelvollisuutta (15 §).
13 §

Polttokelpoinen jäte

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvilla kiinteistöillä sekä muilla kiinteistöillä kerätään
polttokelpoista jätettä, ja keräystä varten kiinteistöillä on oltava jäteastia.
Ohje polttokelpoisen jätteen jäteastiaan kerättävistä jätteistä kuvaa lyhyesti mitä jätettä keräykseen
saa laittaa.
Kielto laittaa suuria jäte-esineitä polttokelpoisen jätteen keräykseen johtuu jätteenpolttolaitoksen
toiminnasta. Suuret jäte-esineet aiheuttavat hankaluuksia jätteenpolttolaitoksella.
14 §

Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys asuinkiinteistöillä

Jätteiden erilläänpitovelvollisuus toteuttaa jätelain 15 §:n velvoitetta pitää lajiltaan ja laadultaan
erilaiset jätteet toisistaan erillään siinä laajuudessa kun se on tarpeellista terveydelle tai ympäristölle
aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi tai jätehuollon
asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
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Biojätteen erilliskeräysvelvoite edistää jätelain mukaista etusijajärjestystä ja erilliskerätyn biojätteen
hyödyntämistä materiaalina. Biojätteen materiaalihyötykäytön avulla pyritään toteuttamaan myös
jäteasetuksen 14 §:n tavoitetta kierrätysasteen nostamisesta 50 painoprosenttiin vuoteen 2016
mennessä.
Myös keräyskartongin, -metallin ja –lasin kiinteistökohtainen keräys tukee kierrätysasteen
nostamista sekä etusijajärjestystä. Metallin- ja lasinkeräyksen laajentaminen pienemmille
asuinkiinteistöille johtuu myös jätteenpolttolaitoksesta. Lasia ja metallia on turha laitaa
polttokelpoisen jätteen joukkoon, palamattomana niistä ei ole hyötyä energiantuotannossa.
Metallijätteen määrän pienentäminen polttokelpoisesta jätteestä helpottaa jätteenpolton prosessia.
Lasia voidaan hyödyntää materiaalina.
Erilliskerätyn biojätteen käsittelystä johtuvat lajitteluun liittyvät ehdot määrätään tässä
jätehuoltomääräysten pykälässä.
Paperinkeräyksen velvoitteet on kirjattu jätelakiin ja –asetukseen.
Kartongin, keräyslasin ja keräysmetallin jäteastiaan kerätään niin pakkausjätteet kuin samaa
materiaalia oleva muu hyötyjäte. Kun pakkausjätteen tuottajavastuusta määräävä
pakkausjäteasetus tulee voimaan, pakkausjätteet ja muu samaa materiaalia olevat hyötyjätteet
voidaan kerätä kiinteistöllä samoihin keräysastioihin.
Myös ne kiinteistöt, joilla ei ole hyötyjätteiden lajitteluvelvoitetta, voivat halutessaan,
vapaaehtoisesti, järjestää niille erilliskeräyksen. Keräyksestä sovitaan normaalilla tavalla
jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Vapaaehtoisessa keräyksessä kimppa-astiat ovat hyvä vaihtoehto.
15 §

Jätteiden erilliskeräys muilla kuin asuinkiinteistöillä

Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat myös muita kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle
kuuluvan jätteen kiinteistöjä. Määräys koskee julkishallinnon kiinteistöjä, ja niitä kiinteistöjä, joiden
jätteet käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Lajitteluvelvollisuuksien rajat on asetettu niin, että kiinteistöt joilla hyötyjätteitä syntyy, joutuvat ne
lajittelemaan. Viikkokohtaiset keskimääräiset kilorajat ovat tuttuja jo edellisistä
jätehuoltomääräyksistä. Kilorajojen tiukennuksen tarkoituksena on kasvattaa kierrätykseen
menevän jätteen määrää, ja samalla taata jätteenpolttolaitokselle mahdollisimman hyvää
polttoainetta.
16 §

Muut kiinteistöillä erikseen kerättävät jätteet

Paperinkeräyksestä ja sen järjestämisestä määrätään jätelaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa
keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013). Jätehuoltomääräyksiin
paperinkeräyksen järjestäminen on kirjattu koska näin halutaan muistuttaa paperinkeräyksen
järjestämisen velvollisuuksista.
Tuottajavastuun alaisten jätteiden jätehuollosta määrätään niin ikään jätelaissa ja sen perustella
annetussa lainsäädännössä.
Vaarallisten jätteiden jätehuollon yksityiskohdat on esitetty jätelaissa sekä jäteasetuksessa.
Puutarhajätteet toimitettava kunnan osoittamaan paikkaan. Toinen vaihtoehto on kiinteistöllä
tapahtuva oma käsittely. Puutarhajätteiden vieminen puistoihin ja yleisille alueille ei ole
jätehuoltomääräysten mukaan mahdollista.
17 §

Hyötyjätteiden kiinteistöittäinen jätteenkuljetus

Kiinteistöiden hyötyjätteiden kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen
mukana. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevat jätteet toimitetaan kunnan määräämään
vastaanottopaikkaan, tai jos kyse on tuottajavastuun alaisista jätteistä, tuottajan ilmoittamaan
paikkaan.
Jätelain 35 §:n mukaan kunta voi huolehtia pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä kuljetuksesta.
Kiinteistöiltä kerätyt pakkausjätteet on toimitettava tuottajan määräämään vastaanottopaikkaan.
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5.

KERÄYSVÄLINEET

18 §

Jätteen keräysvälineet kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Jätelain mukaan kiinteistön haltijaa velvoitetaan järjestämään kiinteistölle jätteen
vastaanottopaikka.
Jäteasetuksen 10 §:ssä todetaan että kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan,
jakelijan ja muun toimijanon huolehdittava siitä, että vastaanottopaikassa on riittävä määrä
kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka
soveltuvat kerättäville jätelajeille.
19 §

Jäteastioiden merkitseminen

Jätelain 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävä jätelaji ja keräyksestä vastaavan
yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.
20 §

Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastioiden täyttämisestä annetaan määräyksiä jäteasetuksen 10 §:ssä.
Jätehuoltomääräyksissä on määritelty mitä jätteitä polttokelpoisen jätteen tai hyötyjätteiden
keräysastioihin ei saa laittaa. Kielletyt jätteet ovat pääasiassa vaarallisia jätteitä tai erityiskäsittelyä
vaativia jätteitä, jotka aiheuttavat vaaraa tai haittaa väärään paikkaan joutuessaan.
Rakennus- ja purkujäte tarkoittaa rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvää jätettä sen jälkeen
kun polttoon kelpaava jäte ja hyötyjätteet on siitä jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaan
lajiteltu erikseen. Rakennus- ja purkujäte on tällöin esim. eristevillaa, kattohuopaa, käsiteltyä puuta
jotka on toimitettava asianmukaiseen keräykseen jätehuoltomääräysten mukaisesti.
21 §

Jäteastioiden kunnossapito

Jäteastioiden kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja
sekä helpottaa astioiden käyttöä. Jäteastioiden pesusta on määrätään erikseen
jätehuoltomääräyksissä.

6.

KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN

22 §

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, jotta hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja ei pääse
syntymään. Haitat aiheutuvat yleensä jätteiden seassa olevasta biojätteestä. Jos biojäte erotellaan
polttokelpoisesta jätteestä, voidaan polttokelpoisen jätteen jäteastioiden tyhjennysvälejä pidentää
jonkin verran.
Vaikka biojäte lajiteltaisiinkin erikseen tai kompostoitaisiin kiinteistöllä, polttokelpoisen jätteen
joukkoon joutuu aina jonkin verran biohajoavaa jätettä, esimerkiksi ruokapakkausten mukana.
Tämän vuoksi polttokelpoisen jätteen astia josta biojäte on kerätty erikseen, on tyhjennettävä
säännöllisesti, vaikkakin harvakseltaan.
Biojäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana viikoittain ja talviaikana kerran kahdessa viikossa.
Erilliskerätty biojäte aiheuttaa hajuhaittoja helpommin kuin polttokelpoinen jäte.
Syväkeräysastioihin kerättävän biojätteen tyhjennysväli voi olla pidempi koska syväkeräysastioiden
lämpötila on alhaisempi kuin tavallisissa pinta-astioissa.
Tyhjennysvälit koskevat asuinkiinteistöjä ja muita kunnallisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvia
kiinteistöjä.
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23 §

Vapaa-ajan asunnon jäteastioiden tyhjennysvälit

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on noudatettava vakituisessa käytössä
olevien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälejä.
Vain kesäaikana käytössä olevien kiinteistöjen ei tarvitse liittyä kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen talven ajaksi.
24 §

Jäteastioiden tyhjennysaika

Jätteitä saa kerätä ja kuljettaa asuinkiinteistöillä tai niiden lähistöllä kello 6-22-Kuormaus on tehtävä
mahdollisimman häiriöttömästi.

7.

JÄTTEEN KERÄYSPAIKKA JA JÄTETILAT

25 §

Jäteastioiden sijoittaminen

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan vastaanottopaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava
kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa tarkentavia määräyksiä jäteastioiden
sijoittamisesta sekä alueiden ja väylien kunnossa- ja puhtaanapidosta.

8.

JÄTTEEN KULJETTAMINEN

26 §

Jätteiden luovuttaminen kuljetukseen

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle
kuljettajalle, jolla on jätelain mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella oikeus ottaa
vastaan kyseistä jätettä.
27 §

Jätteiden kuljettaminen

Tavoitteena on varmistaa, että kuljettaminen ei aiheuta ympäristön roskaantumista tai muuta
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteasetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä
pakkauksessa, umpinaisessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä.
28 §

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeytys

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on mahdollista keskeyttää tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään
ja käyttämättömänä. Keskeytys on määräaikainen, mutta sitä voidaan jatkaa tarvittaessa.
Keskeytys voidaan myöntää hakemuksesta, ja hakemuksesta on tultava ilmi haettava aika ja
keskeytyksen syyt perusteineen.
9.

ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN
YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET

29 §

Lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten
pienpuhdistamojen lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden
määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa syntyvien lietteiden ja umpikaivojen
jätevesien kuljettamisesta ja käsittelystä säädetään jätelaissa ja niiden jätehuollon järjestäminen
kuuluu kunnan vastuulle. Myös mm. kunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät lietteet,
kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.
Viemäriverkon ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000) sekä sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011, ns. haja-asutuksen jätevesiasetus).
Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toiminnasta ja puhdistustehosta säädetään ns.
haja-asutuksen jätevesiasetuksessa. Asetuksessa annetaan mm. vähimmäistyhjennysvälit
lietteenpoistolle erityyppisistä laitteistoista.
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Haja-asutuksen jätevesiasetuksen 7 §:ssä määrätään, että kiinteistökohtaisella
jätevesijärjestelmällä on oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Asetuksen liitteessä 2
annetaan tarkempia vaatimuksia käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä sekä mm. eri järjestelmien
vähimmäistyhjennysväleistä:
 saostussäiliö: lietteenpoisto on tehtävä vähintään kerran vuodessa
 umpisäiliö: säiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteiston toiminta on tarkistettava
vähintään kerran vuodessa
jätevesien pienpuhdistamo: ylijäämälietteen poistaminen on tehtävä vähintään kerran vuodessa.
Pääsääntö on että lietteet toimitetaan käsiteltäviksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ja että
käsittely tapahtuu kunnan määräämissä paikoissa.
30 §

Omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on pääsääntöisesti kielletty.
Omatoiminen hyödyntäminen on mahdollista jos noudatetaan jätehuoltomääräysten asetettuja
ehtoja ja noudatetaan jätehuoltomääräyksissä kerrottua lainsäädäntöä.
Hygienisoidun lietteen pellolle levittämisestä jätehuoltoviranomaiselle tehtävän ilmoituksen avulla
voidaan seurata kiinteistökohtaisen jätehuollon toteutumista, sekä sitä, että kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuudenpiiriin kuuluva jäte toimitetaan kunnan järjestämään jätehuoltoon.
Taustalla on ympäristö- ja terveyshaittojen torjuminen.

10.

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA TERVEYDENHUOLLON JÄTTEIDEN
KERÄYS

31 §

Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Jätehuolto määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan harjoittajia. Vaarallisen jätteen
jätehuollosta määrätään jätelaissa ja jäteasetuksessa, on kuitenkin syytä tuoda asia lyhyesti esiin
myös jätehuoltomääräyksissä.
Jätehuoltomääräyksien määräys vaarallisten jätteiden toimittamisesta käsittely- tai
vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa ehkäisee vaarallisen jätteen väliaikaisesta
varastoinnista aiheutuvan terveys- ja ympäristöhaitan riskiä.
32 §

Vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöillä

Vaarallisen jätteen keräyspistettä koskevat määräykset koskevat kaikkia toimijoita, sillä ne liittyvät
jätehuollon tekniseen järjestämiseen sekä turvallisuuteen. Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on
ehkäistä vaarallisesta jätteestä aiheutuvaa terveys- tai ympäristövaaraa.
33 §

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteistä jätehuoltomääräyksissä on esitetty vain perusperiaatteet, sillä
terveydenhuollossa syntyvistä jätteistä ja terveydenhuollon jätehuollon järjestämisestä on olemassa
tarkempaa ohjeistusta niin Valvirassa kuin Oulun kaupungin ympäristötoimi liikelaitoksessa.
11.

ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN

34 §

Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain roskaantumisen ehkäisemiseen
sekä jätelain velvoitteeseen asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on myös
jätelain 74 §:n mukaan vastuussa tilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivouksesta, jos
roskaaja itse ei siivouksesta huolehdi.
Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa yleisötilaisuuden jätehuollon järjestämisestä. Riittävä määrä
jäteastioita ja niiden tyhjentäminen ehkäisee roskaantumista.
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Yleisötilaisuudessa kerättävät jätteet ovat polttokelpoinen jäte sekä biojäte, jos tilaisuudessa
tarjotaan elintarvikkeita yleisölle. Polttokelpoisen jätteen velvoite on riittävä, sillä yleisötilaisuuksissa
syntyvä paperi, pahvi tai kartonki ovat tavallisesti likaista tai märkää, eikä niiden materiaalina
hyödyntäminen ole tarkoituksenmukaista.

12.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT

35 §

Jätteiden vastaanottopaikat

Jätteiden vastaanottopaikkoja ei ole tarpeellista esittää jätehuoltomääräyksissä sillä ne saattavat
muuttua. Tietojen päivittäminen on yksinkertaisempaa internetissä ja tieto on silloin myös
ajantasaista.
36 §

Vastaanottopaikkojen käyttö

Vastaanottopaikkojen käytöstä määrätään jätehuoltomääräyksissä ja ne velvoittavat niin
vastaanottopaikkojen ylläpitäjiä kuin niiden käyttäjiä.

13.

MUUT MÄÄRÄYKSET

37 §

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja on laadittava, kun seuraavia jätteitä siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä
tarkoitetulle vastaanottajalle:

vaarallinen jäte

sako- ja umpikaivoliete

hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete

pilaantunut maa-aines

rakennus- ja purkujäte
Rakennus- ja purkujätteitä ovat jäteasetuksen liitteessä 4 olevan jäteluettelon pääluokkaan 17
kuuluvat jätteet. Tämän mukaisesti myös esimerkiksi jätteeksi luokitellusta pilaantumattomasta
maa-aineksesta on laadittava siirtoasiakirja. Sen sijaan siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus ei koske
esimerkiksi rakentamis- ja purkamistoiminnassa syntyviä yhdyskuntajätteitä eikä erilliskerättyjä
pakkausjätteitä.
Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia. Siirtoasiakirjaa
ei siten vaadita, jos asuinkiinteistön haltija esimerkiksi kuljettaa omatoimisesti rakennus- ja purkujätteitään kunnan hyväksymään tai määräämään vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava ja allekirjoitettava siirtoasiakirja
sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.
38 §

Jätteiden aluekeräyksen järjestäminen

Jätteiden aluekeräykseen liittyvillä määräyksillä ehkäistään ’laittomien’ ja valvomattomien
aluekeräyspisteiden syntyminen.
39 §

Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus

Jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuollon toteutuminen kiinteistöllä vaatii tiedottamista ja
jätehuollon toteutumisen seurantaa.
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60 §

Tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä
jätteenkuljetuksista. Tietojen toimittamistavasta määrätään jätehuoltomääräyksissä.
Tiedot voidaan vaatia toimittamaan vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa tiheämmin.
Jotta tietojen siirtäminen jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin sujuisi mahdollisimman
tehokkaasti, tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavassa, viranomaisen ilmoittamassa
muodossa.
41 §

Määräyksistä poikkeaminen

Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen
jätehuoltomääräysten noudattamisesta.
42 §

Määräysten valvonta

Jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta määrätään jätelain 24 §:ssä.
43 §

Määräysten voimaantulo

Nämä uudistuneet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 15.7.2016 ja samalla kumotaan 1.6.2010
voimaantulleet jätehuoltomääräykset.

Siikajoki 2.6.2016
Tekninen lautakunta

