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 1. Yleinen osa 

1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 

 

Yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan muualta tulevista 
velvoitteista ja kuvataan muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi annetaan tietoa ja 

neuvontaa jätehuollosta. 
 
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. Jätehuoltomäärä-
ykset antaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Laatimishetkellä se on kunnan tekninen lautakunta. 
 

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuolto-
määräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöt toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräyk-
set koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemis-

tä. 
 
Jätehuoltomääräykset (jäljempänä osassa 2) ovat lainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä, kuten jätelakia 
ja jäteasetusta. 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 kun-

nan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla sikäli kuin jäte laadultaan ja lajiltaan sovel-
tuu normaalin yhdyskuntajätekeräyksen piiriin. 
Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on jär-
jestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Lisäksi jätteitä tulee 
lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja 15 §) 

1.1 Etusijajärjestys 

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensisijaisesti on 
vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti val-
misteltava 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 tarkoi-
tuksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, vertailu elinkaaritar-
kastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaari-
tarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytyk-

set. 
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Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalle lajittelu- ja 
erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Etusijajärjestyksen toteutumista edistetään myös toimitta-
malla käytöstä poistetut käyttökelpoiset kalusteet, vaatteet ja muut kodin tavarat toimijoille, joiden kaut-

ta ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Kangasniemellä Lähetyskirppis, UFF-keräyspiste ja työttömien 
toimintajärjestö. 

1.2 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät 

asumisessa sekä esimerkiksi koulutuslaitoksissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä julkisessa hallinnos-
sa. Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden toimintojen jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis järjestää 

tällaisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely. 
 
Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä kiinteistöittäisestä 
vastaanotto- eli keräyspaikasta, johon sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat jätteiden erilläänpitovelvoitteen 

täyttymiseksi. 
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus. Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle. 
 
Jäte kuljetetaan kunnan osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään käsittelyyn. Tuottajavas-
tuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin. 
Sekalainen yhdyskuntajäte toimitetaan käsiteltäväksi kunnan osoittamaan paikkaan. 

1.3 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen 

Jätehuollon viranomaistehtäviä näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella hoitaa eli jätehuoltovi-

ranomaisena toimii tekninen lautakunta . Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat: 

 
 yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 

 jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset (mikäli poikkeamistoimivalta on määräyksissä annettu 

jätehuoltoviranomaiselle) 

 jätetaksan hyväksyminen 

 jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

 jätteenkuljetuksen seuranta 

 jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 

 yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (JL 42 §) 

 
Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 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 an-
nettu eri sopimuksella yksityiselle jätelaitokselle - Kangasniemen Jätehuolto Oy:lle . 
 Jätelaitoksen tehtävinä ovat: 

 
 hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäisen tyhjennyksen vastaanotto ja käsitte-

ly   

 alueellisen jätekeräyksen siirtokuormaus käsittelyyn 
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 vaarallisten jätteiden vastaanotto pienerinä kotitalouksilta 

 käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hank-

kiminen 

 jäteneuvonta ja tiedotus jätteen vastaanottoon, kiinteistökohtaiseen käsittelyyn ja kuljetukseen liit-

tyen. 

1.4 Jätteiden keräys 

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä var-
ten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoituspaikka on kiin-
teistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Kunnallisen yhdys-

kuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjes-

telmään. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jä-
tehuoltojärjestelmään. 
 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalaisen 
yhdyskuntajätteen jäteautojen koneelliseen tyhjennykseen soveltuva jäteastia.  
Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan tuottajan järjestämään 
hyötyjätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista pidetään yllä osoit-

teessa kierratys.info. 
Kangasniemen Jätehuolto Oy:n toimipaikassa on myös kierrätys- ja hyödyntämistoiminnat.  
 
Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä kiinteistöillä luetellaan, mitkä lajitellut kierrätys- ja hyödyntämis-
kelpoiset jätelajit kerätään erikseen kiinteistöllä ja noudetaan kiinteistön keräyspaikasta.  Taajama-
alueilla rivi- ja kerrostalokiinteistöillä biojäte, energiajae, keräyskartonki, keräysmetalli ja pahvipakkauk-

set lajitellaan ja kerätään erikseen siellä sijaitseviin kiinteistöjen jäteastioihin.  
Taajama-alueella on myös muiden kiinteistöjen liityttävä biojätteen erilliskeräykseen, ellei niillä ole käy-

tössään biojätteiden kompostointia. 
  
Jäteasetuksessa (10 §) annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja merkitsemi-
seen liittyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon rakentamismääräysko-
koelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat jäteastioiden suojakatosten ja kerä-

ysastioiden sijoittamiseen. 
 
Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina 
pystyä kuormaaman turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaan-
tumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä jäteastioita, 
kuten kannellisiä säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille. 
Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, ros-

kaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehditta-
va, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa.  
 

Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä sen tyhjentämisestä vastaa-
van tahon yhteystiedot 
 

Lisäksi kiinteistökohtaisissa jäteastioissa on tuotava esille kunkin jätelajin tunnusväri joko astian värinä 
ja/tai jätelajia osoittavassa tarrassa. Jätelajien tunnusvärit ovat seuraavat: 
 
 
 Harmaa: sekajäte 

 Ruskea: biojäte 

 Vihreä: paperi 

 Sininen: lasi 

 Musta: metalli 

 Punainen: vaarallinen jäte 

 Oranssi: energiajae 
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 Keltainen: keräyskartonki 

 pahvin keräykseen soveltuu sateelta suojattu häkki tai vastaava 

1.5 Jätteiden kuljetus 

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön 
haltija huolehtii jätteenkuljettajan kilpailuttamisesta ja valitsemisesta. Kiinteistön haltijan järjestämä 
kuljetus on käytössä koko kunnan alueella. 

  
Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä 
esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä.  

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteen-
kuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. 
 
Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja 

purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on 
oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja 
vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakir-
jan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 
24 §:ssä. 
 

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa teke-
vä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaanottopaikkaan näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

1.6 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 

kuuluvat lietteet 

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdis-
tamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominai-
suuksista riippumatta. 
 
Kuten asumisessa syntyvät lietteet, myös esimerkiksi kunnan ja seurakunnan leirikeskuksissa ja hoitoko-
deissa syntyvät lietteet, kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. 

 
Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toiminnasta ja puhdistustehosta säädetään valtio-
neuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (myöhem-
min haja-asutuksen jätevesiasetuksessa) (209/2011). Asetuksessa annetaan lietteenpoistolle erityyppi-
sistä laitteistoista vähimmäistyhjennysvälit, joihin näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset 
lietteenpoistosta perustuvat. On tärkeää noudattaa laitteiston valmistajan antamia ohjeita esimerkiksi 
näissä jätehuoltomääräyksissä annettuja velvoitteita useammin tapahtuvasta lietteen poistosta. 

1.7 Elinkeinotoiminnan jätehuolto 

Elinkeinotoiminnan jätehuollosta ei enää määrätä uuden jätelain voimaantulon myötä kunnallisissa jäte-
huoltomääräyksissä yhtä kattavasti kuin ennen. Jätehuoltomääräykset koskevat elinkeinotoimintaa siltä 

osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta sekä 
ajankohdista, jolloin jäteastioita voi arkisin ja viikonloppuisin tyhjentää. 
 
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte kerätään yhdessä muun kunnan 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyk-
sissä annetut määräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa täysimääräisesti. 
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1.8 Tuottajavastuu 

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla ja maahantuojalla sekä pak-
kausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää 
markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustan-
nuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämi-
sen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. 
 
Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneu-

vojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset. 
Pakkausjätteet käsitellään tuottajan järjestämässä jätehuollossa. Tuottajalla on velvollisuus järjestää 
käytöstä poistetuille pakkauksille alueellisia keräyspaikkoja. Halutessaan tuottajalla on lisäksi oikeus jär-
jestää kiinteistöittäistä kuljetusta.  

Kunnalla on oikeus järjestää täydentävää kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ja alueellisia keräyspaikkoja 
pakkausjätteelle. 

 
Jätehuoltomääräyksissä annetaan edelleen kiinteistöittäisiä pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliske-
räysvelvoitteita täydentämään tuottajan järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan käytöstä poistettujen 
pakkausten kierrättämistä. Vaikka kunta huolehtisi pakkausjätteiden täydentävästä keräyksestä, käsitel-
lään pakkaukset tuottajan järjestelmissä. 
 
Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen 

pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerrostalo- ja rivitaloalueilla.  Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö 
hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille 
sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halu-
tessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräys-
paikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä. 

1.9 Vaaralliset jätteet 

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavalli-
simpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat: 
 
 paristot  

 erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä 

 loisteputket ja elohopealamput 

 sähkö- ja elektroniikkaromu 

 maalit, lakat, liimat ja liuottimet 

 eräät puhdistusaineet 

 kyllästetty ja käsitelty puu 

 torjunta-aineet 

 jäteöljyt ja öljyiset jätteet 

 lääkejätteet 

 
Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista ovat tuot-

tajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. Kangasniemen Jätehuolto 
Oy:n toimipisteessä vastaanotetaan myös näitä jätteitä. 
 
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erikseen 
järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauk-
sesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet. 
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1.10 Rakennus- ja purkujäte 

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti 
mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja aineista, 
kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienes-
tä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä. Vähintään 70 painoprosenttia 
rakennus- ja purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää muuten kuin energiana tai polttoaineen valmistuk-
sessa vuonna 2020. 
 

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyö-
maalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit: 
 
 betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

 kipsipohjaiset jätteet 

 kyllästämättömät puujätteet 

 metallijätteet 

 lasijätteet 

 muovijätteet 

 paperi- ja kartonkijätteet 

 maa- ja kiviainesjätteet 

 
Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluva asbestijätettä, joka on kerättävä aina 

erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä astioissa asbestimerkinnällä varus-
tettuna. 
 
Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii omatoimisesta rakennus- ja purkujätteiden kuljetuksesta, syn-
tyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 

Kangasniemen Jätehuolto Oy käsittelee jätekeskuksellaan rakennus- ja purkujätteet. 

1.11 Roskaantumisen ehkäisy 

Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ai-
netta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai 
loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne kuulumattomia tavaroita. 

 
Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja. Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa, sii-
voamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapahtunut. Tarkemmat mää-
räykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain 74 §:ssä, josta ne voi tarkistaa. Siivoamis-
velvollisuus on esimerkiksi tien pitäjällä, jos roskaantuminen on aiheutunut tien käyttämisestä. Asema-
kaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu 

muulle taholle. 

 
Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden jäteastioita 
sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjestettävä 
riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että roskaantumisen ehkäisemiseen 
liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetussa laissa. 

1.12 Lisätietoa 

Jätehuoltoa säätelevä lainsäädäntö: Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa 

osoitteessa www.finlex.fi. 

Alla luettelo keskeisimmistä jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevista 
laeista, asetuksista ja valtioneuvoston päätöksistä: 
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 Jätelaki 646/2011 

 Jäteasetus 179/2012 

 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 

 Yksittäisiä jätehuoltoa koskevia säädöksiä löytyy 

http://jly.fi/saados1.php?treeviewid=tree4&nodeid=1 sekä http://www.ym.fi/fi-

FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto. 

  Lisäksi jätehuoltoa koskevia säännöksiä on terveydensuojelulaissa (763/1994) ja terveydensuojelu-

asetuksessa (1280/1994). 

 
Lisätietoa jätehuollosta asuinkuntasi alueella: 

 
 Jätehuoltoviranomainen tekninen lautakunta 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen= Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 

 Kunta, tekninen toimisto kunnanrakennusmestari. 

 

Lisäksi tietoa on saatavana: 

 Jätteenkeräysasioissa Tulla Ky. www.tulla.fi, p.0400-678243. 

 Kangasniemen Jätehuolto Oy , Lapaskankaan jäteasema p. 0400-655692 

 

2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. 
 
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Kangasniemen kunnan jätehuoltoviranomaisen toimialueella. 
 

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämises-
sä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemi-
sessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä.  
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin 
jätteisiin. 

 
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiin-

teistöillä 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 perus-

teella) 

 19 § (Kompostointi) 1, 3, 4, 5, 7 ja 8 momentit 

 20§ (Jätteen polttaminen) 1 momentti 

 21 § (Jätteen hautaaminen) 

 23 § (Jäteastiatyypit) 1-4 ja 7 momentit 

 25 § (Jäteastioiden täyttäminen) 1, 2, 5, 7 ja 8 momentit 

 27 § (Kunnossapito ja pesu) 

http://jly.fi/saados1.php?treeviewid=tree4&nodeid=1
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
http://www.tulla.fi/
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 28 § (Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset) 

 30 § (Kuormaaminen) 

 31 § (Kuljettaminen) 

 32 § (Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen) 

 36 § (Lietteiden omatoiminen käsittely) 

 38 § (Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla) 

 41 § (Erityisjätteet) 

 42 § (Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet) 

 43 § (Tiedottamisvelvoite) 

 44 § (Jätehuoltomääräysten valvonta) 

 45 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä) 

 46 § (Voimaantulo) 

 

 

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19 - 21 §: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 eläinlääkintälai-
tosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen 
jätehuollon järjestämiseen. 
 
2 § Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 
 
Aluekeräyspisteellä yksityisen jätehuoltoyrityksen järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon 
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat sekalaisen yhdyskuntajät-
teensä. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja. 
 
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 kiinteämuotoista elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätet-
tä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä. 
 

Hyötyjätepisteellä/Kierrätyspisteellä(ekopisteellä) kunnan, jätehuoltoyrittäjän tai tuottajan järjes-
tämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jäte-
laji. Edellä mainituissa keräyspaikoissa ei kerätä sekalaista yhdyskuntajätettä. 

Keräyspaikat ovat tarkoitetut kiinteistöille, joilta ei edellytetä omia vastaavia järjestelmiä.  
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. 
Kuten biojäte, paperi, toimistopaperi, kartonki, aaltopahvi, metalli, puujäte, lasijäte. 
 
Jätehuollon toteuttajalla alueellista jätehuoltoyhtiötä, tuottajayhteisöä, kuntaa tai muuta tahoa, joka 
käytännössä vastaa kyseessä olevan jätteen jätehuollosta. 
 

Jäteasemalla jätehuollon toteuttajan ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuonti- 
ja lajittelupaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. 
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Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen 
kierrätystä tai hyödyntämistä. 
 
Jätekimpalla kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä jätteenkeräyspaikkaa 

järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. 
 
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 

muodostaman jätekimpan yhteiskeräyspisteestä. 
 

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiin-
teistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityk-
sen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa siten, että nopeute-

taan sen luonnollista hajoamista. 
 
Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää ja kunnanvaltuuston hyväksymää 
päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen 
piiriin. Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jät-
teenkuljetus. 

 
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa 
jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuol-
tomääräysten 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 asumisessa syntyvien jätteiden kanssa sa-
masta kiinteistöittäisestä keräyspaikasta. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeino-
toiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutar-
jonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojele-

miseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnalli-
sessa jätehuoltojärjestelmässä kuten asumisessa syntyvä jäte. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuulu-
vat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestel-
mässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.  

 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnal-
lisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. 
 
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta 
huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä 
koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelys-

tä. 
 
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, 
puiden lehtiä ja risuja . 
 
Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista 
vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun 
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toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, 
romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. 
 
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumises-

sa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallin-
to-, 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. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras 
lopputulos. 

 

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestel-
mään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja nouda-
tettava näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 

Liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätekuljetukseen koskee koko kunnan aluetta. 

 
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jät-
teenkuljetukseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon 
piiriin kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta 12 §:n mukaisiin jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vas-
taanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva 

jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset 
jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Haja-asutus alueilla sijaitseva kiinteistö voi myös liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä seka-
laisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuulu-
va jäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen alueilla missä sen kiinteistökohtainen kerääminen tapahtuisi 
kohtuuttoman kaukaa normaaleilta kuljetusreiteiltä tai alue on harvaan asuttu ja sieltä tulevan jätteen 

määrä on vähäinen.  
Kangasniemen Jätehuolto Oy vastaa Kangasniemen nykyisistä aluekeräyspisteistä ja niiden liittymäsopi-
muksista. 
 

5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämis-            

velvollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijai-
sen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella, mikäli tuottajan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla 
yksityisillä markkinoilla ja tuotettu jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissi-
jaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta  tekee kiin-
teistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä 
kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. 

 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Koko kunnan alueella kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija. 
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Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuolto-
rekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettami-
sesta 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 kysei-
seen rekisteriin. 
 
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle 
jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 

 
Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä 

jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan. 
 
 
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Naapurustossa lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa) 
käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätelajien 
keräämiseen. 
 
 
Muiden (kuin lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen) yhteisastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen 
myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.  

 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on 
ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle. 

Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian 
sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisas-
tian käytössä tapahtuvista muutoksista. 

 
 

Kullakin sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastiaa käyttävällä vakituisessa käytössä olevalla kiinteistöllä 
on oltava käytössään sekalaisen yhdyskuntajätteen astiatilavuutta lähtökohtaisesti ≥150 litraa neljää 
viikkoa kohden.  

 

9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät 

Alueilla, joissa on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä/korttelikohtainen syväkeräysjärjestel-
mä/muu vastaava järjestelmä, kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäi-
seen jätteenkuljetukseen liittymällä putkikeräysjärjestelmän/korttelikohtaisen syväkeräysjärjestel-

män/muun vastaavan järjestelmän käyttäjäksi.  
 
Korttelikohtaiseen syväkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastiana toimii yhteinen syväke-

räysastia sekä korttelikohtainen keräyshuone, jossa on jäteastiat sellaisille putkikeräysjärjestelmään so-
veltumattomille jätteille, jotka voidaan kuitenkin kuljettaa tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkul-
jetuksessa. 
 
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen 

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi 

sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin 
tai hyöty-kierrätyspisteisiin on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija 
vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun jätehuoltoyrittäjältä.  
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Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuol-
tomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteis-
tön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kul-
jettamisesta kunnan osoittamaan paikkaan. 

 
11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste 

Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt 
liittyvät sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteen käyttäjiksi ottamalla yhteyttä ja sopimalla asias-
ta jätekuljetusyrittäjän kanssa , joka ylläpitää kyseisiä aluekeräyspisteitä. 
 

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla 
kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai 

ympäristölle. Sekalaista yhdyskuntajätettä ei tule varastoida kiinteistöllä pidempään kuin 4 vkoa. 
Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 
Jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimi-
tettava kunnan osoittamiin paikkoihin. 
 

Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiin-
teistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kangasniemen Jätehuolto Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, 
kuten  Lapaskankaan jätekeskus ja siellä sijaitsevat hyötyjäte-/kierrätyspisteet. Tuottajavastuunalaiset 
jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien oh-
jeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin 

paikkoihin. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto tai -

käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vas-
taanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 
 

Jätteen tuojan on annettava tuotavasta jäte-erästä sen laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot 
sekä muut viranomaisen määräämät tiedot ja laskutustiedot. 
Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteiden vastaanottopaikoilta on sallittu vain toiminnan harjoittajan 
luvalla. 
 
 

3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

12 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajitel-
tava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. 
 

Hyötyjätteet toimitetaan Kangasniemen Jätehuolto Oy:n ylläpitämiin erilliskeräyspaikkoihin pääasiassa 
jätekeskukseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan.  
 

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 jätekeskuksen tai tuottajan keräyksen lisäksi 
muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskun-

tajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Kunta valvoo kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksen toteu-
tumisesta näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:n mukaisesti. 
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Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkulje-
tuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen 
jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan 1.1.2016 alkaen. 
 

 
13 § Sekalainen yhdyskuntajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten laji-
teltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan. Sekalaiselle 
yhdyskuntajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, ku-
ten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. 

 
 

 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalaiselle 
yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia kiinteistön itsensä järjestämänä siten kuin näissä jätehuoltomää-
räyksissä muualla määrätään. 
 

(Pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-
esineitä, voi laittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan.) Suurehkot palamatonta ainetta olevat 
jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava kunnan osoittamaan jätteenke-
räyspaikkaan. 
 
 
 

14 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiaja-

keen erilliskeräys rinnan yhdyskuntajätteenä kerättävänä sekajätteen on suositeltavaa ja jatkuu toistai-
seksi voimassaolevana keräysmuotona kunnes tuottajavastuun mukainen keräys alkaa toimimaan täysi-
mittaisesti v 2016.  

 
15 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

 Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin 
seuraavasti: 
 

 
 
      
Mikäli jätelasin keräys ja hyödyntäminen toimii nykyisellään, se voi jatkua edelleen. 

 
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiin-
teistöllä. 
 

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä 

Biojäte 
Keräys-
kartonki 

Keräys-
metalli 

Keräys-
lasi 

Paperi 

enintään 4 
x    

kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

5 tai enemmän 
x       x      x x 

kimppa≥5 
x x x x  
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Edellä lueteltujen hyötyjakeiden erilliskeräys on toteutettava myös taajama-alueen ulkopuolelle jätehuol-
toyrittäjän järjestämiin yhteisessä kiinteistöittäisessä jätekeräyksessä käytettäviin keräyspisteisiin. Näi-
den käyttöoikeudesta määrätään keskinäisin sopimuksin järjestävän tahon kanssa.  
 

 
 
Keskustan asemakaava-alueella ja tähän rajoittuvalla taajama-alueella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä 
mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen liittymistavasta jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa paikalli-
sen jätekeskuksen tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 
Asumisessa syntyvä muovijäte on laitettava kiinteistön seka- tai energiajätekeräykseen tarkoitettuun 

jäteastiaan.  Ensisijaisesti energiana hyödynnettäväksi. 
 

 
16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien                

hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet  

Toimisto-, liike-, koulu-, ravintola-, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt 
 
- keräysastia syntypaikkalajitellulle sekajätteelle 
- keräysastia biojätteelle tai omatoiminen kompostointi 
- keräysastia kartongille 
- keräysastia paperille 
- keräysastia pahville 

- keräysastia pienmetallille 
- keräysastia energiajakeelle. 

 
Edellä mainitun jätteen keräys tai käsittely kiinteistöllä on toteutettava, mikäli ko. jätettä syntyy. 

 
17 § 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 ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuolto-
määräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti. 

 
Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuol-
tomääräysten mukaisesti, on toimitettava jätekeskuksen osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei hyödyn-
tämistä voida toteuttaa omin järjestelyin. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä 
rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 

 
Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitel-
lään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja edellä mainitusti lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimi-
tetaan  jätekeskuksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 
Katujen ja viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet on toimitettava 
luvanvaraiseen jätteiden käsittelypaikkaan. 

 

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

18 § Kompostointi 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja yllä-
pidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoin-
nista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 
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Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä 
vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen kompostori. 
 

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin 
ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden 
mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 38 §:ssä tarkoitettua pienpuhdis-
tamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa komposto-
rissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompos-

toria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen 
jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 

 
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa 
puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 
 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava jätekeskuksen 

osoittamaan paikkaan.  
 
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi 
jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 
 
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. 

Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. 
 
19 § Jätteen polttaminen 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on 
saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. 
 

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja 
metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä 
käsittelemätöntä puujätettä yhteydenotolla paikalliseen pelastuslaitokseen, ellei se tai kunnalliset ympä-
ristönsuojelumääräykset muuta määrää. 
 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä sytyk-
keenä paperia, pahvia ja kartonkia. 

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 
 
20 § Jätteen hautaaminen 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
 

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen tietyin rajoituksin on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen 

mukaisesti. Eviran ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai 
tuhkaamalla. 
 
 
 
 

21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan mineraalipitoisen murskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi 
luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu, jos se geoteknisesti on mahdollista . Edelly-
tyksenä on myös, että kyseisen murskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-
ainesten käyttöä. 
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Ilmoitusvelvollisuus jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaisille on suositeltavaa yleisen valvonnan 
kannalta. 
 

5 Luku Jäteastiat 

22 § Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä asianmukainen jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa 
näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita. 
 
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava lukumääräisesti kiin-
teistöllä syntyvää jätemäärää . 

 

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin 
tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. 
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää 
 

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioi-
ta, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun (ja jotka ovat 11.2.2013 

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. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan 

vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 
4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöl-

lä; 

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen sovel-

tuvia muita jäteastioita. 
 

Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkul-

jetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaa-
raa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 
 
Keräysvälineen haltijan on pidettävä huolta käyttämänsä kaluston huollosta, kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta. 
 
23 § Jäteastian merkitseminen 

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerät-
tävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä 
käytettyjä jätelajinimityksiä. 

 
Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön yhteystiedot.  
 

 Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön toiminnallisessa yhteydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian haltijan  
yhteystiedoilla. 
 
 
 
24 § Jäteastioiden täyttäminen 

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. 

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jä-
teastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.  
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Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Pyörällinen käsin siir-
rettävä jäteastia saa painaa enintään 80 kg. 
Koneellisesti kuormattaviin kontteihin jätettä saa laittaa 100 kg/m³. Muiden keräysvälineiden osalta pai-
norajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen jätehuollon toteuttajan kanssa tehtävällä sopimuk-

sella (mm. keräyspaperin talteenotto). 
Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle 
varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Irtojätesäkin (ylimääräinen) enimmäispaino on 15 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. 
 

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin en-
nen sen sijoittamista biojäteastiaan. 
Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 
 
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. Hieno-

jakoinen 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: 
 

 palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

 vaarallisia jätteitä 

 lääkkeitä 

 erityisjätteitä 

 aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aihe-

uttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jät-

teenkäsittelijälle 

 aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi 

jätteen kuormaamista tai purkamista 

 nestemäisiä jätteitä 

 hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 

 suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

 suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

 hyötyjätteitä 

 biojätettä 

 renkaita 

 sähkö- ja elektroniikkaromua 

 
Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen jä-

teastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 
 

25 § Tyhjennysvälit 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta 
aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti: 
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Jätelaji Pisin tyhjennysväli 
kesäaikana (viikot 
18-40) 

Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17) 

Sekalainen yhdyskuntajäte 4 viikkoa 4 viikkoa 

Energiajakeeksi eroteltu yhd.k jäte 4vkoa 4vkoa 

Biojäte 1 viikko 2 viikkoa 

Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäi-
liöön tai koneellisella jäähdytyksellä 
varustettuun säiliöön 

2 viikkoa 4 viikkoa 

Keräyskartonki 8 viikkoa 8 viikkoa 

Keräysmetalli 16 viikkoa 16 viikkoa 

 

Sekajäteastioiden tyhjennysväli määräytyy lyhyempänäkin liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin 
mukaan. Jätetilavuutta tulee kuitenkin olla § 8 mukaisesti. 
 
 
Jäähdytyslaittein varustetun yhdyskunta- tai biojätteen keräysvälineen tyhjennysväli voi kuitenkin olla 
enintään neljä (4) viikkoa. 

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle haittaa, on kuljetettava 
viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn. 
 

 
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuolto-
määräysten mukaisesti. 
 

Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18 -
40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. (Asiasta on tehtävä ilmoitus jätettä kuljettavalle yritykselle 
ja jätehuoltoviranomaiselle.) 
Asuinkiinteistöllä on mahdollisuus anoa perustellusta syystä jätehuoltoviranomaiselta talvikuukausiksi X-
IV pidennettyä kiinteistökohtaista tyhjennysväliä seka- ja energiaksi kerätylle jätteelle, maks. 8vkoa. 
Kuten esim. jos asuminen on satunnaista tai vallitsevana on yhden henkilön talouteen verrattava jäteker-
tymä.   

Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennyk-
seen. 
 
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena 
aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon. 

 

 
26 § Kunnossapito ja pesu 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että 
keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä vähintään 
kerran vuodessa.  
Biojäteastia on pestävä tarvittaessa. Kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
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6 Luku Jätteen keräyspaikat 

27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta 
estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla 

suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään 
auki.  
Ulkotiloissa sijaitsevat jätekeräysvälineet on keräyspaikallaan suojattava katoksella. 
 
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. 
Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtä-

mättä muita jäteastioita. 

 
Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita 
esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, 
että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet. 
 
Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. 
Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava 

riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. 
 
Keräyspaikka on sijoitettava vähintään 4 m päähän rakennuksen ilmanottoaukoista ja naapurin rajasta 
ilman erillistä keskinäistä sopimusta (ymp tarkastajan ehdotus) sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on 

oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmas-
toinnista ja viemäröinnistä. Jätesäiliöiden ja –suojarakennusten paloturvallisuudesta johtuvat suojaetäi-
syydet muihin rakennuksiin: 

 

-yksittäinen jätesäiliö  660 l tai enintään kaksi 240 l jätesäiliötä 4 m 
-jätesäiliöryhmä 6 m 

-vaihtolavat, suuret jätesäiliöt ja vastaavat 8 m 
-jätekatokset 8 m. Alle 8 m päähän rakennettaessa tulee palon leviäminen estää rakenteellises-
ti.  

Sijoittamiseen on haettava lupa rakennusvalvonnalta rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
Jätesäiliöiden sijoittamisen etäisyyksistä voidaan poiketa erityisestä syystä viranomaisen hyväksymällä 
tavalla. 
  

Lisäksi tulee huomioida, mitä kunnan rakennusjärjestyksessä on säädetty. 
 
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tava-
raa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kun-

nossapidosta ja siisteydestä. (Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden 

siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.) 
 
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvalli-
sesti vähintään 6 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tielii-
kennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on 
selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen. 

 
Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjen-
tämään jäteastiat. 
 
Keräyspaikka tulee valita siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai 
haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä tyhjentäjälle.  
 

Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätehuollon toteuttajan kanssa keräyspaikan sijainnista. 
Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu. 
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Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien 
kunnossapidosta. Jotta jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikkokaudella, tulee 
tienpitäjän osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemerkein. 
 

 
28 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteistöit-
täisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii 
oveen. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää 
avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on 

sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. 
 

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuu-
desta. 
 

 

29§ Alueelliset jätteiden keräyspaikat (sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspis-

teet, ekopisteet/kierrätyspisteet/hyötyjätepisteet) 

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä jätekeskuksen, tuottajien 
että mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekalaisen yhdyskunta-
jätteen aluekeräyspisteillä sekä ekopisteillä/kierrätyspisteillä/hyötyjätepisteillä. 

 
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. 
Alueellisten keräyspaikkojen käyttöehdoista sovitaan jätteentuottajien ja vastaanottajien välisin sopi-
musehdoin Jätteitä ei pääsääntöisesti saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle (25§).  

Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maanomista-
jan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. 
 

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puh-
distamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön li-
kaantumista 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. 
 

 

7 Luku Jätteenkuljetus 

30§ Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen taajaman asuinkiinteistöillä on sallittu arkisin klo 6-22 ja poikkeustilanteissa 
lauantaisin ja pyhäisin 9-18.  

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön. 

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 terveys-
haittaa. 

 

31§ 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. 
Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydes-
tä. 
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Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. (Erilaatuiset jätelajit voidaan 
sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden jatkokäsittelyyn.) 
 

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirto-
asiakirjan laatimisvelvoitteesta (jätelain 29 ja 121§ , joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, raken-
nus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista.) 
 
Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu järjes-
tettyyn tavanomaiseen jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen järjestämi-
sestä sopivimmalla hyväksytyllä tavalla. 

 
Yksittäisten jäte-esineiden omatoiminen kuljetus jäteasemalle on sallittua. 

 
32§ Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä. 

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyh-
jennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jäte-
huoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa 31.12. tilanteen mukaisesti seuraavan helmikuun 15 
pv:ään mennessä. 
 

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä. 
Edellä mainittuun määräykseen sisältyen tulee vuoden aikana tapahtuvista muutoksista ilmoittaa jätevi-

ranomaiselle myös 15.7.   
Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. 
Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. 

 
33§ Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Kangasnie-

men Jätehuolto Oy:n jätekeskuksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin Lapaskankaan jäteasemalle.  
  
Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava Jätehuolto Oy:n osoittamaan välivaras-
tointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien jätehuoltoon. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa osoitteessa: 
http://www.kangasniemi.fi/kunta/tekniset palvelut/jätehuolto . 

 
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Ammat-
timaisessa jätteenkuljetuksessa asiointi tapahtuu jätteenkuljetusyritysten ja vastaanottopaikan ylläpitä-
jän  keskinäisin tasavertaisin sopimuksin. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikkana 

toimivan jätekeskuksen antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopai-
kan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai 
käsittelypaikaksi. 
 
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden 
vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 

 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jätelaje-
ja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 
 

http://www.kangasniemi.fi/kunta/tekniset
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34§ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiin-
teistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän (4) viikon ajan. 
Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. 

 
Määräaikaisen keskeytyksestä on sovittava kiinteistöhaltijan sopimuksen mukaisen kuljetusyrittäjän 
kanssa ja ilmoitettava siitä kunnalliselle jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Keskeytyksen kestäessä edellä mainitusta kuuteen kuukauteen asiasta on saatava jätehuoltoviranomai-
sen lupa. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. 

 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää aina poik-

keamista jätehuoltomääräyksistä. 
 
 

8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yh-

 dyskunta jätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 

35§ Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistetta-
va tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä 
sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä 
vähimmäisvelvoitetta useamminkin. 
 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vä-
hintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 

 
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännölli-
sin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkas-
tettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 
 
 

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on 
tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Milloin ja minne sekä kenen toimesta minkäkin 
lajinen lietesäilö on tyhjennetty ja toimitettu. Tositteet on pyydettäessä oltava esittää ympäristönsuojelu-
viranomaiselle kolmen vuoden ajalta. 
 

Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain 
sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. 

 
Asumisessa syntyvät jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava kunnan osoittamaan vas-
taanottopaikkaan. 
 
Tyhjennyksen suorittajan on pidettävä kirjaa suorittamistaan tyhjennyksistä ja esitettävä tiedot pyydet-

täessä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
36§ Lietteiden omatoiminen käsittely 

Asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely on maanparannusaineena  sallittu  lukuun ottamatta 
seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. 

  
Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle 
tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatet-
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tava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (931/2000) ja maa- ja metsätalousministeriön 
asetusta lannoitevalmisteista (24/2011). 
 
Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä 

enintään kahdella kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa 
samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja 
hyödyntää lietteen on aina ilmoitettava asiasta etukäteen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee 
sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, 
joiden lietteitä hyödynnetään. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä harmaiden jätevesien saostussäili-

ön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi. Jätevesilietteen 
omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle kiinteistökohtaisten 

tietojen ylläpitoa varten. 
 
Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa 
levittää metsään tai muualle maastoon. 
 

Kuivakäymäläjätteet tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida 21 §:n mukaisesti kiinteistöllä. 
 
Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte ja kuivakäymäläjäte, jota ei käsitellä haitattomaan muotoon, on 
toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesi- ja viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti, tai muuhun luvalli-
seen paikkaan.  
 

 

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen 

37§ Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jäte-
huoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näi-
den jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapah-
tuma-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 tilaisuu-

den aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on 
lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä mukaan lukien kuivakäymä-
löiden lieteastiat. 
 

Kaikissa yleisötapahtumissa tulee erotella muusta yhdyskuntajätteestä ainakin seuraavat hyötykäyttöön 
soveltuvat jätteet, jos niitä kertyy logistisesti kerättävää määrää: energiajae, metalli, lasi, pahvi, kerä-
yskartonki, biojäte ja puujäte. Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koske-

vasta ohjauksesta ja neuvonnasta. 
 
Yli kaksi (2) päivää kestävien tai yli 500 henkilöä käsittävien tilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on 
tehtävä suunnitelma ja esitettävä se kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
 
38§ Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 
 
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jätekeräyspaikan riittävästä kapasiteetista ja/tai jäteastian riittä-
västä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 
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10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

39§ Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.  

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanot-

topaikkoihin vähintään kerran vuodessa.  

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava kunnan osoittaman 

jäteasemalle niille järjestettyyn vastaanottopaikkaan.  

Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä kunnan 
kanssa . 
 
Tuottajavastuunalaiset jätteet on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin (esi-
merkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu jäteasemalle tai myyvän liikkeen haltuun uutta vastaavaa tuotetta  
ostettaessa sekä paristot elintarvikeliikkeisiin järjestettyihin keräyslaatikoihin ). 

 
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä 
vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. 
 
Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanotta-
jan kanssa. 
 

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaaralli-
nen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. Vaarallisten jät-

teiden pakkaamisesta ja kuljettamisesta tarkempaa tietoa saa esim:  
http://www.ekokem.fi/fi/palvelut/ymparisto-ja-jatepalvelut/vaaralliset-jatteet   
tai jätekeskuksen vastaavalta hoitajalta. 
 
Romuakut on varastoitava joko lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan tai ulkona sijoi-

tettuna haponkestävään tiiviiseen astiaan. Vastaavasti muut vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, kemi-
kaalit ja muut vastaavat vaaralliseksi jätteeksi jääneet materiaalit ja aineet tulee säilyttää siten, että ne 
eivät pääse rikkoutumaan ja aiheuttamaan maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle ja ympäristölle. 
 
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. 

Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on 
merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja 
säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestin vastaanottopai-
kassa on kuorman sisällöstä ilmoitettava henkilökunnalle ja käsittelypaikassa asbestijäte on purettava 
sille osoitettuun paikkaan. 

 
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. 

Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia oleval-
le reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.  
 
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen 
paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava 
keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 

http://www.ekokem.fi/fi/palvelut/ymparisto-ja-jatepalvelut/vaaralliset-jatteet
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Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa luvalliseen vaarallis-

ten jätteiden vastaanottopaikkaan. 

 
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. 
 
Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata vaan se on toimitettava 
polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn valtion valvontaviraston (Valvira) ohjeiden mukaan. 

 
 
 

11 Luku Muut määräykset 

43§ Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuol-
tomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuol-

lon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimin-
taan siltä osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 
 

44§ Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen sekä alueen ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan 

valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus. 
 
Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. Valvontaviranomai-
nen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Jos asianosainen 
ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvolli-
suutensa olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakko-
menettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi. Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäi-

senä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee 
valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille. 
 
45§ Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä muita viranomaisia kuul-

tuaan myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 
 
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheut-
taa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 
 
46§ Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan teknisen lautakunnan § 70 päätöspäivämäärällä 23.9.2015, 
joita on täydennetty § 36 pvm:llä 11.5.2016 ja niillä kumotaan 1.1.2009 voimaan tulleet Kangasniemen 
kunnan nykyiset jätehuoltomääräykset. 
 

 


