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YLEINEN OSA

1.1  Jätehuoltomääräysten tarkoitus

Jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kun-
nissa. Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:n. Jätehuoltomääräyksillä 
säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista. 

Nämä jätehuoltomääräykset jakautuvat kahteen eri osaan. Yleinen osa on neuvova osa. Itse jätehuol-
tomääräykset ovat velvoittavia ja antavat täsmentäviä määräyksiä jätelakiin perustuen. Yleisessä osas-
sa kerrotaan lyhyesti jätelainsäädännön velvoitteista sekä jätehuollon rakenteesta Lakeuden jätelau-
takunnan toimialueella. Itse määräysosassa ei jätelakia toisteta, vaan annetaan määräyksiä jätelakiin 
perustuen paikalliset olosuhteet huomioiden. 

Jätehuolto toteutetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Määräykset koskevat mm. lajit-
telua, tyhjennysvälejä, omatoimista käsittelyä sekä jätteiden keräyspaikkoja. Esimerkkinä tästä jätteen 
omatoiminen käsittely, joka on jätelain mukaan kielletty, elleivät paikalliset jätehuoltomääräykset tai 
kunnan ympäristönsuojelumääräykset tätä erikseen mahdollista.

Määräykset velvoittavat sekä asukasta, jätehuoltoyrityksiä kuin jätehuoltoa pääasiassa kuntalaisille 
määräysten mukaisesti järjestävää jäteyhtiötä. 

Lakeuden jätelautakunta hyväksyy yleiset jätehuoltomääräykset ja käsittelee niihin liittyvät poikkea-
mishakemukset. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy hoitaa toimialueen jätehuollon käytännön järjestämi-
sen sekä laskutuksen. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja näiden jätehuolto-
määräysten noudattamista. Jätemaksutaksa (hinnat) sekä palvelutasomääritys ovat jätehuoltomäärä-
ysten ohella jätehuollon paikallisia työkaluja. Nämä dokumentit ovat nähtävillä: www.ilmajoki.fi/ja-
telautakunta.

Lakeuden jätelautakunnan 
sekä Lakeuden Etappi Oy:n 
yhteinen toimialue.

Lapua

Seinäjoki Kuortane

Alavus

Kihniö

Kurikka

Ilmajoki

Ähtäri
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1.2 Jätehuollon toimijat kunnan järjestämässä yhdyskuntajätehuollossa

Jätelain nimeämiä toimijoita on useita jätehuoltokentällä. 

Kuntien omistaman jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n vastuulla on mm.
- järjestää jätehuolto kunnan vastuulla oleville yhdyskuntajätteille
- jätehuollon neuvonta ja tiedotus
- jätteenkuljetuksien hankinta ja koordinointi
- jätemaksujen laskutus

Toimialueen jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Lakeuden jätelautakunta. Lakeuden jätelauta-
kunta on kahdeksan kunnan yhteislautakunta, jossa toimii edustus jokaisesta jäsenkunnasta. Tehtä-
viin kuuluvat mm.
- yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
- jätemaksutaksan hyväksyminen
- erilaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely mm. poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä ja jätemak-
sumuistutukset
- jätteenkuljetuksien seuranta

Toimialueen jätehuoltomääräysten ja jätelain noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojelu-
viranomaiset sekä toimialueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tehtäviin kuuluvat mm.
- käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista
- antaa tarvittaessa valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
- liittää valvontamääräykseen tehoste, kuten uhkasakko

Kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa koko kadun jäteastiat tyhjennetään 
samalla kerralla.
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1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa 

Jätelain 32 §:n mukaisesti on kunnan vastuulla järjestää jätehuolto mm. asumisessa syntyvälle yhdys-
kuntajätteelle sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnoille esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille 
sekä kouluille ja muille sivistyspalveluille. Asumisessa syntyväksi jätteeksi luetaan myös yksityisomis-
tuksessa olevat asumiseksi luokiteltava toiminta mm. palveluasunnot, asuntolat ja lastenkodit.  La-
keuden jätelautakunnan alueella jätehuolto järjestetään kunnan järjestämänä kiinteistöittäisenä jät-
teenkuljetuksena. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy vastaa järjestelmässä jätteenkuljetuksen järjestämi-
sestä kiinteistöille jätehuoltomääräysten tyhjennysvälien mukaisesti. Jätemaksut ja jätehuoltomäärä-
ykset ovat alueella yhtenäiset.

Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava jätehuoltojärjes-
telmään. Asukkaan vastuulla on jätelain 40 §:n mukaisesti järjestää vastaanottopaikka jätteen keräys-
tä varten. Tämä voidaan tehdä myös yhteistyössä naapurin kanssa. Pitkiä peruutusmatkoja tulee vält-
tää eli jäteastian ja jätevesijärjestelmän sijainti tulisi suunnitella siten, että tyhjennystapahtuma pysty-
tään suorittamaan turvallisesti. Vastaanottopaikkaan sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat ottaen huomi-
oon paloturvallisuusnäkökohdat, kunnan rakennusjärjestys sekä rakentamismääräyskokoelma. Jäte-
tilan tai jätekatoksen oviaukon tulisi olla vähintään 10 cm leveämpi kuin tilassa säilytettävä suurin jä-
teastia. Jäteastioille tulee olla aina esteetön pääsy ja jäte tulee pystyä kuormaamaan turvallisesti. Jäte-
astialle johtavan väylän kaltevuus tulisi olla alle 1:10, jotta tyhjennystapahtuma voidaan suorittaa tur-
vallisesti.  Liukkauden torjunta on tienpitäjän vastuulla. Kiinteistölle johtavan tien liukkaus voi estää 
tyhjennystapahtuman.  Myös jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen 
ja käyttämiseen liittyen. Lemmikit tulee järjestyslain mukaisesti pitää kiinni tai olla muuten omista-
jansa hallinnassa, jotta ne eivät estä jätehuoltotapahtumaa. 

Kaikilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla tulee olla käytössään poltettavan jätteen jäte-
astia. Jätehuoltoon liittyessä jäteyhtiö tuo (140 l-660 l) jäteastian tontille.  Jäteastian kansi pitää pystyä 
aina sulkemaan kunnolla eli jäteastiakoon tulee olla riittävä. Jäteastiat on aina tarpeen mukaan pestä-
vä, vaikka määräykset eivät vuosittaiseen pesuun velvoittaisikaan. Jäteastian käytöstä ei saa aiheutua 
ympäristön roskaantumista, likaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiakoon voi vaihtaa talouden 
tarpeiden mukaiseksi ottamalla yhteyttä jäteyhtiöön. Jäteyhtiö hoitaa rikkoutuneen jäteastian vaih-
don kuljettajan tai asiakkaan ilmoituksesta. 

Kierrätyskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan jäteyhtiön tai tuottajan järjestämään paik-
kaan. Lista vastaanottopaikoista on saatavilla jäteyhtiön kotisivuilla www.etappi.com sekä osoittees-
sa kierratys.info. Jätteet tulee sijoittaa niin omaan kuin yhteiskeräyksien jäteastiaan siten, ettei sijoit-
taminen likaa tarpeettomasti jäteastiaa. 

Jätelain 32 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien liete on asumisessa syntyvää yhdyskuntajätet-
tä, joka kuuluu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätelain etusijajärjestyksen mukaan omatoi-
minen käsittely on suositeltavampi jätteiden käsittelytapa kuin lietteiden käsittely jätevedenpuhdista-
moilla. Lakeuden jätelautakunnan alueella on mahdollistettu näiden jätehuoltomääräysten mukaisin 
edellytyksin käsitellä (hygienisoida) ja sen jälkeen levittää asumisessa syntyvä liete pellolle ravinteek-
si. Myös vähäisen lietemäärän kohteissa on mahdollisuus käsitellä liete kiinteistöllä kompostoimalla.
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1.4 Neuvonta ja tiedotus

Lakeuden Etappi Oy:lle on siirretty jätelain 93 §:n mukaiset kun-
tien lakisääteiset neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävät. Jäteyhtiö 
tarjoaa jäteneuvontaa lapsi-, nuoriso- ja aikuisväestölle. Jäteneu-
vontaa annetaan tilauksesta erilaisille ryhmille, kuten kouluille 
ja päiväkodeille, sekä puhelimitse vastaamalla asiakkaiden kysy-
myksiin jätteiden lajittelusta. Aikuisväestön neuvontaa toteute-
taan viestinnän keinoin, sekä omilla kanavilla että median kaut-
ta. Jäteyhtiön viestintä vastaa jätehuollon tiedottamisesta kunti-
en asukkaille. Tiedottamisen kanavia ovat nettisivut, tiedotus-
lehti Etappi-aviisi, oma radio-ohjelma Etappi-radio ja sosiaa-
linen media. Etappi-aviisi jaetaan julkisena tiedotteena kaik-
kiin kotitalouksiin. Lehdessä jaetaan myös kuntalaisille päivi-
tetyt lajitteluohjeet. Kuntien asukkaille jaetaan säännöllisesti 
tietoa ajankohtaisista asioista myös lehdistötiedotteilla, jotka 
lähetetään alueen medialle julkaistavaksi. 

1.5. Elinkeinotoiminnan jätehuolto

Uuden jätelain myötä jätehuoltomääräykset eivät pääosin koske elinkeinotoiminnan jätehuoltoa.  Jä-
tehuoltomääräykset koskevat pääasiassa elinkeinotoimintaa vain siltä osin kuin niissä määrätään jä-
tehuollon teknisistä vaatimuksista kuten esimerkiksi vaarallisten jätteiden erilläänpitovelvoitteesta. 
Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi pääsääntöisesti kilpailuttaa vapaasti jätehuoltonsa. Elinkeinotoi-
minnan jätehuollon tulee myös noudattaa etusijajärjestystä jätelain 8 §:n sekä jätehuoltomääräysten 
3 §:n mukaisesti.

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte sijoitetaan samaan jäteastiaan 
kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat tällöin nämä 
jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan myös elinkeinotoiminnan harjoittajaa. 

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittaja on pyytänyt jäteyhtiöltä jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa 
jätehuoltojärjestelmässä (jätelaki 33 §), koskee nämä jätehuoltomääräykset elinkeinotoiminnan har-
joittajaa siltä osin kuin jäteyhtiön ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimuksessa on sovittu. Palve-
lutarjonnan puute voi johtaa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden käyttöön, mi-
käli yksityistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä alueella ole saatavilla kohtuullisesti tai jos yksityisen pal-
velun hinta on jätteen haltijalle kohtuuton. Määräysosiossa asiaa käsitellään 5§:ssä.

1.6 Tuottajavastuu jätehuollossa

Tuotteen ammattimainen valmistaja sekä maahantuoja ovat velvollisia järjestämään markkinoille toi-
mittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuollon. Tuottajavastuun alaisia tuotteita ovat sähkö- ja 
elektroniikkaromu, keräyspaperi, pakkaukset, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot. 
Tuottajat järjestävät sekä maksavat tuotteiden jätehuollon. Jätteiden vastaanottopaikat voi tarkistaa os-
oitteesta kierratys.info tai jäteyhtiön kanssa yhteistyössä järjestetyt vastaanottopaikat www.etappi.com. 

1.7 Roskaantumisen ehkäisy 

Roskaaminen on kiellettyä jätelain nojalla. Roskaamista on jätteiden jättäminen ympäristöön, esineen 
hylkääminen tai aineen päästäminen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maise-
man rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. 

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TIEDOTUSLEHTI KOTITALOUKSILLE  2/2019

Näyttelijä Liisu Aurasmaakierrättää kotona ja kulisseissa } 3 Digitaalinen opetusmateriaali yläasteille } 15

Jäteastia hajosi. Ei hätää – Etappi tuo rikkinäisen tilalle uuden ilman maksua } 8

Muovipakkausten keräyksen ja kierrätyksenilmastovaikutukset selvitettiin
Keräys käynnistyy isoimmissa taloyhtiöissä  

– jäteasemille maksuton vastaanotto } 4

Näin helpotat
lajittelua kotona

} 1 2 –13 
 

KATSO VINKIT
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1.8 Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset

Jäljempänä alkavissa jätehuoltomääräyksissä merkittävimmät muutokset koskevat jätteiden lajittelun 
laajentumista sekä uuden astiapalvelun käyttöönottoa. 

Astiapalvelu sisältyy jätehuollon hintaan. Jäteastian rikkoutuessa tai jäätyä liian pieneksi/suureksi, 
vaihdetaan jäteastia jäteyhtiön toimesta. Tällä pyritään vastaamaan ensinnäkin työturvallisuusseik-
koihin sekä palvelemaan toimialueen asiakaskuntaa siten, että kiinteistön haltijalla on aina oikean ko-
koinen jäteastia käyttöönsä nähden. Tämä säästää asiakaspuolella jätehuollon kustannuksissa ja tuo 
tehokkuutta jätteenkuljetuksiin.

Erilliskeräysvelvoite laajenee koskien kartonkipakkauksia sekä muovipakkauksia. Erilliskeräys on aloi-
tettava näille jätelajeille 1.4.2020 mennessä. Astiapalvelun kautta taloyhtiö saa erilliskeräystä varten 
jäteastian.
-Kartonkipakkaukset tulee erilliskerätä, kun taloyhtiössä on vähintään 10 huoneistoa. Aiemmin eril-
liskeräys on ollut vapaaehtoista kartonkipakkauksissa. 
-Muovipakkaukset tulee erilliskerätä toimialueen keskustaajamissa alueella Ilmajoki, Kurikka (pois-
lukien Jalasjärven keskustaajama), Lapua ja Seinäjoki (poislukien Peräseinäjoen ja Ylistaron keskus-
taajamat) taloyhtiöissä, joissa on vähintään 20 huoneistoa. 

Pienemmät taloyhtiöt sekä pientalojen jäteastiakimpat voivat liittyä jäteyhtiön hyötyjätteiden erillis-
keräykseen vapaaehtoisesti, mikäli sijainti sopii keräysreitteihin. Astiapalvelun kautta kohteet saavat 
jäteastian käyttöönsä.

Suomen kierrätysastetta tulee nostaa portaittain. Säädökset asiaan tulevat EU:n jätedirektiivin kaut-
ta. Erilliskeräyksen laajentumisen lisäksi astiapalvelun toivotaan helpottavan ja innostavan vapaaeh-
toisen erilliskeräyksen laajentumiseen.

Pikakonttien käyttöä ei sallita 1.1.2020 lähtien työturvallisuusriskien vuoksi. 

Astiapalvelu sisältyy jätehuollon hintaan. Jäteastian rikkoutuessa tai jäätyä liian pieneksi/suureksi, 
vaihdetaan jäteastia jäteyhtiön toimesta. 
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KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Luku 1: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä se-
kä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä 
yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 

Näitä määräyksiä sovelletaan Alavuden, Kurikan (Lakeuden Etappi Oy:n osalta), Lapuan, Seinäjoen 
ja Ähtärin kaupungeissa sekä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen kunnissa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulu-
viin jätteisiin. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon pii-
riin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn 
toimittamiseen.

Elinkeinotoiminnassa ja muilla kuntavastuun ulkopuolisilla kiinteistöillä syntyvää kunnan jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

3 § (Jätehuollon tavoitteet)
5 § (Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perus-
teella)
10 § (Yleisötilaisuuksien jätehuollon lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet )
23 § (Kompostointi) 1 -3, ja 7 momentit
24 § (Jätteen polttaminen) 1 ja 4 momentti
25 § (Jätteen hautaaminen)
36 § (Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä ekopisteet)
38 § (Jätteiden kuljettaminen)
41 § (Tyhjennysvälit) 1-7 momentit
43 § (Jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteiden tyhjennystapahtumaa koskevat määräykset) momen-
tit 1-2
45 § (Erilläänpitovelvoite)
46 § (Kiinteistökohtainen vaarallisten jätteiden keräys)
47 § (Nestemäinen vaarallinen jäte)
50 § (Erityisjätteet)
51 § (Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet)
52 § (Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta)
53 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä)
54 § (Jätehuoltomääräysten valvonta)
56 § (Voimaantulo)

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 23 -25 
§:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.
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Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erik-
seen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläin-
lääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäi-
sen jätteen jätehuollon järjestämiseen.

2 §  Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

Aluekeräyspisteellä vapaa-ajan asunnoille ja osassa Kihniön kuntaa ympärivuotisesti asutuille kiin-
teistöille tarkoitettua poltettavan jätteen keräyspistettä, jonka käyttöoikeus on vuosi- tai kausimak-
sun maksaneilla;

Asumisessa syntyvillä lietteillä saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden tms. jätevesien käsittelyjär-
jestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä;

Biojätteellä ruoantähteitä ja pilaantuneita elintarvikkeita sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistuk-
sessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;

Ekopisteellä tiettyjen kierrätettävien pakkausjätteiden keräyspistettä, joka voi olla tuottajien tai jä-
teyhtiön ylläpitämä; 

Erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen 
välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole vaarallista jätettä (esim. pistävät ja viiltä-
vät jätteet);

Erotuskaivolietteillä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä sekä fosforinerotuskaivojen jät-
teitä;

Haja-asutusalueella asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; 

Harmaalla vedellä pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä lainkaan vesikäymälän jätevesiä;

Hyödynnettävillä jätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä, esimer-
kiksi poltettava jäte, biojäte, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja metallipakkaukset;

Jäteasemalla jäteyhtiön ylläpitämää valvottua hyödynnettävien-, kierrätettävien-, poltettavan- ja kaa-
topaikkajätteen sekä vaarallisen jätteen vastaanotto- ja välivarastointipaikkaa; 

Jätehuoltokeskuksella Lakeuden Etappi Oy:n toimipaikkaa Ilmajoella, jossa sijaitsee Ilmajoen jäte-
asema, hyödynnettävien ja kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja varastointialue, tavanomaisen ja vaa-
rallisen jätteen loppusijoitusalue ja biokaasulaitos;

Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jä-
te on;

Jätteen tuottajalla jokaista, joka tuottaa jätettä (alkuperäinen jätteen tuottaja);

Kaatopaikkajätteellä kierrätykseen ja hyödyntämiseen soveltumatonta tavanomaisen jätteen kaato-
paikalle sijoitettavaksi sallittuja jätteitä;
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Kaava-alueella asemakaavoitettuja alueita pois lukien loma-asutusta varten laaditut ranta-asema-
kaava-alueet; 

Kartonkipakkauksilla- ja pahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kartonkia ja pahvia, joka 
täyttää tuottajien hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset;

Keittomahdollisuudella ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaa-ajan asunnossa. Keittotilan ei 
ole katsottu vaativan paineellista käyttövettä;

Kierrätettävillä jätteillä jätteitä, jotka voidaan kierrättää raaka-aineena tuottamalla niistä uusia tuot-
teita;

Kompostoinnilla biojätteen ja puutarhajätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpi-
teitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa; 

Korttelikeräyspisteellä pientaloalueen yhteistä useamman jätelajin jätepistettä, jolloin asukkaalle ei 
toimiteta omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan asukkaalla on velvollisuus käyttää yhteispistettä. 
Käyttöoikeus on korttelikeräysmaksun maksaneilla; 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jä-
tettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte esi-
merkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se lii-
kehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa;

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeino-
toiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palve-
lutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään 
kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä;

Kunnan jätehuoltoviranomaisella useamman kunnan yhteistä toimielintä, joka hoitaa jätelain mää-
räämiä viranomaistehtäviä. Jätehuoltoviranomainen on siirtänyt osan toimivallastaan viranhaltijoille. 
Näiden jätehuoltomääräysten mukainen jätehuoltoviranomainen on Lakeuden jätelautakunta;

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm terveydensuojelulain val-
vontatehtäviä;

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm. jätelain valvontatehtäviä;
Lasijätteellä muuta lasijätettä kuin lasipakkauksia, kuten ikkunalasi, peililasi ja lasiastiat;

Lasipakkauksilla käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia; 

Metallijätteellä muuta metallijätettä kuin metallipakkauksia, kuten polkupyörät, pyykinkuivausteli-
neet, paistinpannut ja kattilat;

Metallipakkauksilla käytöstä poistettua pienikokoista metallipakkausjätettä ja muuta pienikokoista 
metallijätettä, joka täyttää tuottajien tai jäteyhtiön hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset ja kokon-
sa ja painonsa puolesta soveltuu keräyspisteen jäteastiaan laitettavaksi;
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Muovipakkauksilla tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, jotka täyttävät tuottajien hyötykäy-
tön asettamat laatuvaatimukset;

Paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua paperia, joka täyttää tuottajien hyötykäytön asetta-
mat laatuvaatimukset; 

Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvotonta syntypaikkalajiteltua ja energiana hyödynnettäväksi sovel-
tuvaa yhdyskuntajätettä, joka hyödynnetään energiana jätevoimalassa;

Pakkausjätteellä pakkausta tai pakkausmateriaalia, joka on poistettu käytöstä. Pakkausjätelajeja ovat 
metalli- ,lasi-, muovi-  ja kartonkipakkaukset poislukien pantilliset pullot ja tölkit;

Puutarhajätteellä risuja ja haravointijätettä kuten oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta nii-
hin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa jätettä; 

Rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnan yhteydessä syntyvää jätettä, joka ei ole tavanomais-
ta asumisessa syntyvää jätettä;

Tuottajavastuun alaisilla hyödynnettävillä jätteillä muita jätelain tai siihen liittyvien säädösten mu-
kaisia tuottajavastuun alaisia jätteitä kuin pakkausjätteitä, esimerkiksi auton akkuja ja renkaita; 

Vaarallisella jätteellä jätettä, joka on vaarallinen terveydelle tai ympäristölle. Jäte saattaa olla pa-
lo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, kemiallisesti vaarallinen tai muulla tapaa vaaralli-
seksi luokiteltava;

Vapaa-ajan asunnolla muuta kuin vakituiseen asumiseen tarkoitettua kiinteästi sijaintipaikalleen ra-
kennettua rakennusta, josta löytyy keitto- sekä yöpymismahdollisuus; 

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvää jätettä, mukaan lukien syntyvät lietteet, sekä laadultaan näihin jätteisiin rinnastettavaa hal-
linto-, 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 käyt-
töä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntä-
mään esimerkiksi energiana jätevoimalassa.  Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely. Tä-
tä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.
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Luku 2: Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 §  Velvollisuus ja liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden tuottajien on liityttävä kunnan järjestä-
mään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuol-
tomääräyksiä. 

Kihniön kunnassa vakituisesti asuttujen kotitalouksien on mahdollista liittyä aluekeräyspisteen asiak-
kaaksi kiinteistöittäisen kuljetuksen sijasta alueilla, joille jäteauto ei pääse. Alueilla, joissa on kaavassa 
osoitettu korttelikeräyspiste, liitytään tämän pisteen asiakkaaksi kiinteistöittäisen kuljetuksen sijaan. 

Liittyminen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteen asiakkaaksi tehdään jäteyhtiö Lakeuden Etappi 
Oy:n kautta. Jäteyhtiö vastaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. 

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiin-
teistön haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle. Tätä ennen velvollisuutta liit-
tyä jätehuoltoon ei voida poistaa.

Asumisessa syntyvien lietteiden osalta siirrytään vaiheittain kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen 
lietteiden kuljetukseen. Kuljetusjärjestelmästä on tehty päätös Lakeuden jätelautakunta 11 § 16.6.2010. 
Kun alueella astuu voimaan kiinteistöittäinen kuljetusjärjestelmä, korvaa se kiinteistön haltijan itse 
järjestämän lietteenkuljetuksen.

5 §  Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toimijan kuin kunnan jätehuolto  
kunnan  toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella

Jätteen haltija voi pyytää kunnan jätehuoltopalvelua muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, ja mi-
käli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjes-
telmässä (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu). Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen 
kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. 

Jätteen haltija vastaa tarjouspyynnön esittämisestä jätelain 143a § mukaisella tietoalustalla, Materiaa-
litorissa, mikäli toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa ja kyseessä ei 
ole ennalta arvaamaton ja kiireellinen palvelutarve.

6 §  Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan. Jäteyhtiö toimittaa jätteen haltijan ha-
luaman kokoisen jäteastian kiinteistölle, mikäli kiinteistöltä ei löydy jo valmiiksi jätehuoltoon sovel-
tuvaa jäteastiaa. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on sijoitettava jäteastiaan. 

Jäteastia tulee sijoittaa jätteenkuljetuskalustolle soveltuvan kulkuväylän varrelle. Jätteiden keräyspaik-
kojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee täyttää 26-27, 29, 34-35 §:n vaatimukset. Jäteastian on olta-
va koneellisesti kuormattava. 

Jätteiden keräyspaikkojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee olla säilyttämiseen, kuormaukseen ja kul-
jetukseen sopivia eikä niistä saa aiheutua roskaantumista, haittaa tai vaaraa terveydelle, työturvalli-
suudelle, vesistöille tai muulle ympäristölle. 
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7 §  Vakituisen asumisen aluekeräyspisteet ja 
korttelikeräyspisteet

Kihniössä voidaan käyttää vakituisessa asumisessa 
aluekeräyspisteitä jäteastian tai kimppajäteastian si-
jaan, mikäli kiinteistöltä ei ole mahdollista tiestön 
kunnon vuoksi noutaa jätteitä jäteautolla. 

Korttelikeräyspiste on yhteiskeräyspiste, jonne kaa-
vassa osoitettu pientaloalue toimittaa jätteensä. Kort-
telikeräyspisteellä kerätään poltettavan jätteen lisäksi 
kierrätettäviä jätelajeja.  Korttelikeräyspisteen piiris-
sä oleva kiinteistö on velvoitettu käyttämään pistet-
tä ja tämän vuoksi kiinteistökohtainen jäteastia ei ole 
mahdollinen jätehuollon järjestämiseksi. Keräyspis-
teen perustamisesta on sovittava jäteyhtiön kanssa. 

8 §  Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto 

Jätehuollon velvoite koskee vapaa-ajan asuntoja, joilla on keitto- ja yöpymismahdollisuus tai kohteel-
ta tyhjennetään säännöllisesti asumislietteitä.  Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistuk-
seen osoitettua sisätilaa vapaa-ajan asunnossa.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto voidaan järjestää usealla eri tavalla. Vapaa-ajan asunnolla voi olla 
oma jäteastia kantavan tien varressa, yhteinen jäteastia eli kimppa-astia lähinaapurin/naapureiden 
kanssa, jäte voidaan toimittaa osassa toimialueen kunnista aluekeräyspisteelle tai jollekin toimialu-
een jäteasemista. Aluekeräyspisteiden ja jäteasemien sijainti on katsottavissa jäteyhtiön verkkosivuil-
la www.etappi.com tai tiedon saa jäteyhtiön asiakaspalvelusta. Mikäli jäte halutaan viedä jollekin toi-
mialueen jäteasemista, tulee jäteaseman sijaita todellisen kulkureitin varrella saavutettavammin kuin 
aluekeräyspiste. Vapaa-ajan asunnon jätehuoltoon voidaan käyttää jäteasemaa myös sellaisissa kun-
nissa, joissa ei sijaitse aluekeräyspisteitä.

Jos vapaa-ajan asunto on asuinkelvoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai 
kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltovelvoitteen pois-
tamiseksi. 

9 §  Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat

Vapaa-ajan asuntojen jäteastia tulee olla kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa vähintään 1.6. -30.9. 
välisenä aikana. Vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoa ei voida keskeyttää kyseisenä ajanjaksona. Jäteastia 
on pidettävä esillä kesäkauden ajan.  Mikäli vapaa-ajan asunnolla on vain vähäistä käyttöä, suositel-
laan yhteisen jäteastian käyttämistä. Yhteisistä jäteastioista säädetään kohdassa 11 §. 

10 §  Vapaa- ajan asuntojen aluekeräyspisteet

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon velvoite voidaan täyttää liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. 
Aluekeräyspisteeseen toimitetaan vapaa-ajan asunnon poltettavat jätteet siltä osin kuin ne kokonsa ja 
laatunsa puolesta soveltuvat aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi. Aluekeräyspisteet ovat käytettävis-
sä pääsääntöisesti 1.5. – 30.9. välisen ajan kunnissa Alavus, Kihniö, Kuortane, Seinäjoki (Peräseinäjo-
ki) ja Ähtäri. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi liitytään ottamalla yhteyttä jäteyhtiöön. 
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Jäteasemia voidaan käyttää aluekeräyspisteiden sijaan kesäkauden jätehuoltoon ajalla 1.5. -30.9., mi-
käli vapaa-ajan asunto sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitse-
vat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja matka jätteiden viemiseksi alue-
keräyspisteelle on kohtuuton. Jäteaseman käyttö jätehuoltoon kesäaikana ilmoitetaan jäteyhtiön asia-
kaspalveluun. Jätteet voi toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikana aluekeräyspisteen sijaan, kun kau-
den aluekeräysmaksu on maksettu. Poltettavaa jätettä voi jättää jäteasemalle kahden viikon välein jä-
tesäkillisen (200 l) kerrallaan. 

11 §  Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat

Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja jäte-
astioita (ns. kimppajäteastia). Kaava-alueella samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enin-
tään yhden (1) kilometrin etäisyydellä ja haja-asutusalueella enintään kolmen (3) kilometrin etäisyy-
dellä toisistaan. Kuitenkin vapaa-ajan asunnon ja kimppajäteastian välimatka voi olla enintään 10 km. 
Etäisyys lasketaan liikennöitävää tiestöä pitkin.

Yhteinen jäteastia voidaan perustaa poltettavalle jätteelle sekä muille hyödynnettäville jätteille. 

Mikäli jäteastian sijainti ei sovellu kunnan järjestämään hyödynnettävien jätteiden kuljetuksen reit-
teihin, voi jäteyhtiö yksipuolisella ilmoituksella hylätä hyödynnettävien jätteiden kimppailmoituksen.

Mikäli vakituisesti asutun kiinteistön haltija maksaa aluekeräyspisteen vuosimaksua ja saman halti-
jan vapaa-ajan kiinteistön osalta jätehuoltomääräysten mukaiset enimmäisetäisyydet alittuvat, voi-
daan aluekeräyspiste hyväksyä kiinteistöjen yhteisastiaksi.

Kimppajäteastiasopimus
Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jäteyhti-
ölle. Lomake asiaan on saatavilla jäteyhtiön nettisivuilta tai asiakaspalvelusta. Ilmoituksessa määri-
tellään yhteisastian kimppaisäntä, joka toimii kimppa-astian yhteyshenkilönä jätehuollossa jäteyhti-
öön sekä kimpan osakkaisiin. Kimppaisännän velvollisuus on ilmoittaa jäteyhtiölle mahdollista uu-
sista kimppalaisista sekä eronneista kimppalaisista. Uudet kimppaan liittymiset tehdään kirjallisesti, 
kimpan jäsenien allekirjoituksella vahvistetulla lomakkeella. Jos kimppalaisen erottaa jäteastiakim-
pasta, tulee kimppaisännän ilmoittaa tästä myös erotetulle kimppalaiselle. Kimppaisäntä huolehtii, et-
tä jäteastialle on esteetön pääsy.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, mikäli siitä aiheutuu haittaa 
ympäristölle. 

Kiinteistöjen yhteistä kompostointia käsitellään 23 §:ssä. 

12 § Kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen  
soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa (esimerkiksi kodinkoneet ja huonekalut) , 
poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkulje-
tuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava jäteyhtiön osoit-
tamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamal-
la jäteyhtiön tai jätehuoltoyrityksen tarjoaman erillisen noutopalvelun. 
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13 §  Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamiin 
paikkoihin. Ne jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, tulee toimittaa jäte-
yhtiön järjestämiin vastaanottopaikkoihin, kuten jäteasemille, jätehuoltokeskukseen ja ekopisteille. 
Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Jäteyhtiö järjestää vastaanottopaikat jätejakeille. Lista vastaanottopaikoista on saatavilla jäteyhtiön 
verkkosivuilta www.etappi.com sekä asiakaspalvelusta.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittua paikan pitäjän antami-
en ohjeiden mukaisesti. Jätteet tulee sijoittaa niille osoitettuihin paikkoihin ja jäteastioihin sekä au-
kioloaikoja on noudatettava.  Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne 
soveltumatonta jätettä. 
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Luku 3: Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

14 §  Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on 
lajiteltava erikseen hyödynnettävät jätteet (sisältää myös pakkausjätteet) sekä tuottajavastuun alai-
set hyödynnettävät jätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Hyödynnettävät jätteet tulee sijoittaa jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiin-
teistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen kuljetukseen. 

Hyödynnettävät jätteet tulee toimittaa jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, esimerkiksi ekopisteelle tai 
jäteasemalle, ellei keräystä ole järjestetty kiinteistölle. Tuottajavastuun alaiset hyödynnettävät jätteet 
toimitetaan tuottajien tai jäteyhtiön järjestämään keräyspaikkaan tai muuhun keräyspaikkaan, joka 
toimii yhteistyössä tuottajien kanssa. Tuottajavastuun alaisia jätteitä ovat pakkausjätteet, ajoneuvojen 
renkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paperi, paristot ja akut.

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen 
lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnalli-
sen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Poikkeuksena tästä keräyspaperin kiinteis-
töittäinen keräys, joka voidaan järjestää jätelain 49-50 §:n mukaisesti.
Jäteyhtiö huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuk-
sesta näiden jätehuoltomääräysten 17-18 §:n mukaisesti.

Jäteyhtiö järjestää tuottajien vastaanottopaikkojen lisäksi täydentävää keräystä seuraaville pakkausjät-
teiden tuottajavastuun alaisille jätejakeille sekä materiaaliltaan vastaaville jakeille:

Jätelaji Täydentävän keräyksen vastaanottopaikka   

Lasipakkausjäte ekopisteet, jäteasemat enintään 2 m3:n erinä

Lasijäte (esim. tasolasit, astiat) jäteasemat enintään 2 m3:n erinä

Kartonkipakkausjäte ekopisteet, jäteasemat enintään 2 m3:n erinä

Metallipakkausjäte ekopisteet, jäteasemat

Metallijäte jäteasemat

Muovipakkausjäte jäteasemat

Seuraavat tuottajavastuun alaiset jätelajit, joille ei ole kiinteistöllä omaa jäteastiaa, on kerättävä ja säi-
lytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä, ja toimitettava käsittelyä ja kuljetusta varten ko. tuotta-
jayhteisön järjestämiin keräyspaikkoihin.

Jätelaji
Ajoneuvojen renkaat
Romuajoneuvot
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Paperi
Paristot
Akut
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15 § Kiinteistöiltä kerättävä poltettava jäte

Kaikilla kunnan kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla tulee olla käytössään poltet-
tavan jätteen jäteastia. Jätteet, joita ei voida lajitella hyödynnettäväksi tai ei voida käsitellä kiinteistöl-
lä, tulee sijoittaa niille varattuihin jäteastioihin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida si-
joittaa jäteastiaan, voidaan jäte tilapäisesti sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen jätteelle varat-
tuun paikkaan. Tällöin irtojätteet on pakattava jätesäkkiin tai muutoin merkittävä selkeästi jätteeksi.

Poltettavan jätteen jäteastiaan ei saa laittaa:
1)  palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2)  nestemäisiä jätteitä;
3) lasia tai kierrätyskelpoista metallia;
4)  sähkö- tai elektroniikkaromua;
5)  vaarallisia jätteitä;
6)  käymäläjätettä tai lietepusseja; 
7)  erityisjätettä;
8)  hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia; 
9)  aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, jäteastioiden käsittelijöille tai 

jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; 
10) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat 

vahingoittaa jäteastiaa tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta 
tai purkamista;

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

Jäähtynyttä kauttaaltaan kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan ja toi-
mittaa edelleen vastaanottopaikkaan täysin jäähtyneenä tai sammutettuna vain tiiviissä ja kestäväs-
sä pakkauksessa. 

Jos jäteastiassa on edellä mainittuja kiellettyjä jätelajeja tai irtotuhkaa/nokea, jätetään jäteastia tyhjen-
tämättä. Jätteen haltijan on poistettava väärä jätelaji jäteastiasta ennen seuraavaa tyhjennystä. 

16 § Jäteastian ja sen lähiympäristön huolto sekä jäteastian pesu

Kiinteistön haltijan tai jäteastian omistajan on huolehdittava jäteastian ja sen ympäristön, mahdol-
lisen jätekatoksen sekä kiinteistöllä olevan jäteastialle johtavan kulkuväylän huollosta, kunnossapi-
dosta ja puhtaanapidosta. 

Jäteastiat on pestävä tarvittaessa.

Jäteyhtiö suorittaa biojätteen jäteastian pesun kerran vuodessa. Biojäteastiassa on käytettävä aina si-
säsäkkiä.

Poltettavan jätteen jäteastia pestään jäteyhtiön toimesta kerran vuodessa taloyhtiöissä ja muissa kun-
nan jätehuollon vastuulle kuuluvissa kiinteistöissä
poislukien vapaa-ajan asumiseen ja vakituiseen asumiseen käytettävät yhden tai kahden asunnon ta-
lot (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset). Pesun voi suorittaa kiinteistöllä myös omatoi-
misesti, jolloin jäteyhtiölle tulee ilmoittaa 30.4 mennessä, mikäli jäteyhtiön suorittama pesu halutaan 
perua kiinteistöltä.
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Kiinteistön omistaja huolehtii vuosittaiset syväkeräyssäiliöiden ja muiden nostoperusteisten säiliöi-
den tarkastukset.

Kelirikko
Mikäli kiinteistölle johtavalla tiellä on kelirikko, tulee tästä ilmoittaa viipymättä jäteyhtiölle. Jäteastia 
voidaan tällöin väliaikaisesti siirtää jäteastian haltijan toimesta kiinteistön tien päähän, jotta jäteasti-
an tyhjennys on mahdollista. Tapauksissa, joissa jäteastian siirtäminen ei ole mahdollista ja kelirikko 
kestää yli 4 viikkoa, tulee asukkaan toimittaa kelirikon ajan jätteet jäteasemalle. 

17 § Asumisessa syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja 
erilliskeräysvelvoitteet

Asuinkiinteistöllä tulee poltettavan jätteen jäteastian lisäksi olla sen huoneistojen lukumäärän perus-
teella hyödynnettävien jätteiden jäteastioita seuraavasti:
 

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneistojen 
lukumäärä  

kiinteistöllä
Biojäte

Metalli- 
pakkaus-

jäte

Lasi- 
pakkaus-

jäte

Kartonki-
pakkaus-

jäte

Muovi- 
pakkausjäte Paperi

5 tai enemmän x vapaa- 
ehtoinen

vapaa- 
ehtoinen

vapaa- 
ehtoinen vapaaehtoinen

kuten 
jätelain 

49 ja 
50 § 

määrää-
vät

10 tai enemmän x x x x vapaaehtoinen

20 tai enemmän x x x x

x  
(kuntien Ilmajoki, 
Lapua, Kurikka ja 

Seinäjoki  
keskustaajamissa)

Yllä olevan taulukon vapaaehtoisena palveluna toteutettava erilliskeräys tulee tilata jäteyhtiöltä 14 
§:n mukaisesti.

Mikäli biojäte kompostoidaan kokonaisuudessaan, ei erilliskeräysvelvoite koske kiinteistöä. Yhteises-
tä kompostorista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 23 §:n mukaisesti.

Muovipakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite kohdistuu yli 12 000 tuhannen asukkaan kunnissa Ilma-
joki, Kurikka (poislukien Jalasjärven keskustaajama), Lapua sekä Seinäjoki (poislukien Peräseinäjoen 
ja Ylistaron keskustaajamat) keskustaajamiin.

Pientaloalueilla on mahdollista liittyä muovipakkausten tai muiden hyödynnettävien jätteiden kunnan 
järjestämään kiinteistöittäiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnettävien jättei-
den ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyhtiön kanssa. Mikäli jäteyhtiön ilmoituksen mu-
kaan kohde ei sovellu logistisista syistä keräysreitteihin, voi pakkausjätteiden kohdalla jäteastian tyh-
jennyksestä sopia yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Pakkausjäte tulee toimittaa tyhjentäjän toi-
mesta tuottajien vastaanottoterminaaleihin tai jäteyhtiön tuottajien kanssa yhteistyössä ylläpitämään 
pakkausjätteiden välivarastoon. 
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Jos kiinteistöllä ei ole muovipakkausjätteen jäteastiaa ja tuottajien tai jäteyhtiön järjestämä muovipak-
kausjätteen keräyspiste sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kiinteistöltä, tulee kierrätyskelpoinen puh-
das muovipakkausjäte toimittaa tähän vastaanottopaikkaan tuottajien lajitteluohjeiden mukaisesti. 

Kierrätyskelvoton tai likainen yhdyskuntajätteen muovijäte sekä kartonkijäte sijoitetaan poltettavan 
jätteen jäteastiaan.

18 § Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien  
hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät 
hyödynnettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin näiden 
määräysten mukaisesti. 

Jäteastioita tulee poltettavan jätteen jäteastian lisäksi olla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän mu-
kaisesti vähintään seuraavasti:

Hyödynnettävä jätelaji Erilliskerättävä, jos

Biojäte kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai 
biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä, yli 25 kg 
viikossa

Kartonkipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa

Metallipakkausjäte tai muu metallijäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 100 kg vuodessa

Lasipakkausjäte tai muu lasijäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 100 kg vuodessa

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Sellaiset kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja keräysvelvoitteet eivät koske, voivat liittyä hyö-
dynnettävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnettä-
vien jätteiden ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyhtiön kanssa. Mikäli jäteyhtiön ilmoi-
tuksen mukaan kohde ei sovellu logistisista syistä keräysreitteihin, voi pakkausjätteiden kohdalla jä-
teastian tyhjennyksestä sopia yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa, joka on velvoitettu toimittamaan 
pakkausjätteen tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.

19 § Yleisötilaisuuksien lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Kaikissa yleisötapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajättees-
tä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:

1) kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa,
2) biojäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa

Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyödynnettävien jätteiden erottelua koskevasta ohjaukses-
ta ja neuvonnasta.
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Näiden määräysten lisäksi on huomioitava mitä säädetään jätelaissa, terveydensuojelulaissa (763/1994) 
ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja 
jätehuollosta (405/2009).

20 § Rakennusjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvalla yksityisellä rakennustyömaalla purkamisesta, re-
montoinnista, uudisrakentamisesta tai muusta toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava valtioneu-
voston asetuksen jätteistä 179/2012 15, 16 ja 19 §:ien mukaisesti. Lisäksi seuraavat jätelajit tulee eril-
liskerätä: 

Jätelaji Erityistoimenpiteet, lajitteluohjeet

Kaatopaikkajäte mineraalivillat, kipsilevyt ja muut hyödyntämiskelvottomat  
kaatopaikkakelpoiset jätteet

Poltettava jäte Yhdyskuntajäte sekä puukuitueristeet, rakennusten siivousjäte 

SER-jätteet Käytöstä poistetut kodinkoneet

Jätteet on toimitettava lajiteltuna niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin jäteyhtiön verkkosivu-
jen www.etappi.com  mukaisesti, ellei kiinteistöllä ole kyseisen jätelajin jäteastiaa.

21 § Kiinteistön hygieenistä haittaa aiheuttavat jätteet

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on 
kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

22 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Muutkin jätteet, joita ei ympäristöluvan tai jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai 
käsitellä kiinteistöllä, on toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Vaaralliset 
jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi 
tai käsiteltäväksi. Keräyspaikat ovat lueteltu kohdassa 48 §.  Lisätietoa vaarallisista jätteistä on saata-
villa valtakunnallisilla kotisivuilla: http://www.vaarallinenjate.fi/.

Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava niille järjestettyihin palautuspisteisiin.

Sellaiset risut, oksat, haravointijätteet ja paine- ja pintakäsittelemätön puutavara, jota ei haketeta tai 
käsitellä omatoimisesti 23-24 §:n mukaisesti, tulee toimittaa jäteasemalle.

Tuottajavastuunalaiset jätteet (esimerkiksi paristot, akut ja sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerät-
tävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Jätteiden vastaanottopai-
kat voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info tai jäteyhtiön kanssa yhteistyössä järjestetyt vastaanotto-
paikat www.etappi.com.



Yleiset jätehuoltomääräykset | 23

Luku 4: Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Jäljempänä 23-25 §:ien määräyksiä noudatetaan siltä osin, kun asioista ei ole säädetty mahdollisissa 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai terveydensuojelujärjestyksessä.

23 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Biojätteen ympärivuoti-
sen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa. Kompostiin ei saa sijoittaa jättei-
tä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostoituneiden jätteiden tu-
lee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja et-
tei siitä aiheudu roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesistöä eikä ilman naapurin suostu-
musta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa, ellei kyseessä ole kaavaan merkitty jätehuollolle varattu tila. 
Etäisyysvaatimus 5 metriä ei koske asumatonta tonttia, esimerkiksi kunnan puistoaluetta eikä puu-
tarhajätteen kompostointia.  

Keittiöjätteet voidaan käsitellä myös ns. Bokashi –menetelmällä, jossa jäte aktiivisten mikrobien avulla 
fermentoituu hapettomassa, ilmatiiviissä astiassa. Fermentoitunut jäte jälkikompostoidaan joko kom-
postorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastia 
on tärkeä olla haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä.

Omakotitalojen omasta, yhteisestä tai taloyhtiön kompostorista on ilmoitettava jätehuoltoviran-
omaiselle, mikäli kompostoinnin tai yhteiskompostorin nojalla haetaan jäteastian tyhjennysvälin pi-
dentämistä (liite 1 ) tai yhteiskompostorilla korvataan 17 §:n mukainen biojätteen erilliskeräys.  Yh-
teiskompostorilla on oltava nimettynä kompostoinnista vastaava henkilö, jonka yhteystiedot ilmoite-
taan jätehuoltoviranomaiselle. Yhteisten kompostoreiden välisissä etäisyyksissä noudatetaan samoja 
määräyksiä kuin yhteisen jäteastian käytössä pykälässä 11.

Valumavesien pääsy ympäristöön on estettävä asumislietettä, erotuskaivolietettä tai käymäläjättei-
tä kompostoitaessa. Valmiin kompostoituneen tuotteen on oltava vähintään vuoden jälkikompostoin-
nissa, mikäli komposti on sisältänyt ihmisperäistä asumislietettä tai käymäläjätettä. Ennen asumisliet-
teen, erotuskaivolietteen tai käymäläjätteen kompostoinnin aloittamista kaava-alueella tulee ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta varmistaa asian luvanvaraisuus.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muuten hyödynnetä kiinteistöllä, on toimitettava jäteasemille ri-
sut ja haravointijätteet erikseen lajiteltuna.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 
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24 § Jätteen polttaminen

Roskien ja jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa puutavaraa, jo-
ka on kuivaa ja puhdasta sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä 
määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia.

Kaava-alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, 
oksia, olkia, ruokoja ja kaisloja sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Polttaminen tapah-
tuu polttajan omalla vastuulla ja aiheuttamatta savu-, noki ym. haittaa naapurustolle. 

Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai eläintautilain mukainen lupa. 

25 § Jätteen hautaaminen

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

Kuolleiden lemmikki- ja tuotantoeläinten ja eläinjätteiden hävittämisestä on säädetty erikseen Evi-
ran ohjeistuksella. Tarkempia ohjeita antavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Jätehuoltokes-
kukseen on mahdollista tuoda kuolleita kotitalouden lemmikkejä, mikäli muita vaihtoehtoja hävit-
tämiselle ei ole.

Luku 5: Jäteastiat

26 § Astiapalvelu

Astiapalvelu koskee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevia, koneellisesti kuormatta-
via 140 – 660 l muovisia jäteastioita, kaikkia jäteyhtiön ja jätelautakunnan toimialueen asiakaskiin-
teistöjä ja em. astioilla kerättäviä jätelajeja. Nostoperusteisia, rullakoita ja vaihtolavalaittein siirret-
täviä keräysvälineitä palvelu ei koske. Mahdolliset tulevat 2-4 lokeroastiat kuuluvat palvelun piiriin.

Palvelu toteutetaan siten, että olemassa olevissa kohteissa jätteenkuljettaja havainnoi jäteastian kun-
toa. Mikäli astia on huonokuntoinen, rikki, tyhjennyksen kannalta vaarallinen tai koneelliseen tyh-
jennykseen soveltumaton, jättää jätekuljettaja infolapun jäteastian yhteyteen, jossa kerrotaan astian 
olevan menossa vaihtoon. Jäteyhtiö hoitaa jäteastian toimituksen kiinteistölle ennen seuraavaa tyh-
jennyskertaa, jonka yhteydessä jäteauto vie vanhan astian pois. Mikäli vanha jäteastia on asiakkaan 
omistama, voi asiakas halutessaan siirtää astiansa muuhun käyttöön ennen seuraavaa tyhjennystä. 
Uuden asiakkaan liittyessä jätehuoltoon, toimittaa jäteyhtiö asiakkaalle astian ja asiakas sijoittaa asti-
an haluamaansa paikkaan huomioiden kohtien 34-35 määräykset. Mikäli asiakas tarvitsee uuden ko-
koisen jäteastian, astia vaihdetaan. Jäteyhtiön toimittama jäteastia on kiinteistökohtainen. Astiapal-
velu sisältyy jäteastian tyhjennyksen hintaan.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa tai astia on vaihdettava alle kolmen vuoden kuluessa edellisestä vaih-
dosta tai jäteyhtiön aiemmin toimittamaa jäteastiaa ei löydy vaihdon yhteydessä kiinteistöltä, voidaan 
veloittaa tästä aiheutuvat kulut asiakkaalta. 
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27 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mu-
kaisten jätelajien keräämistä varten. Jäteastian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jä-
teastia on aina pystyttävä sulkemaan tyhjennysväli huomioon ottaen. Kunnan järjestämässä jätteen-
kuljetuksessa kuljetetaan vain ne jätteet, joille on järjestetty näiden määräysten mukainen jäteastia. 
Muiden jätteiden, samoin kuin poikkeuksellisten suurten jäteastiaan kokonsa, painonsa tai määränsä 
suhteen sopimattomien jätteiden, kuljetuksen järjestämisestä näiden määräysten mukaiseen keräys-
paikkaan, ja siitä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista, vastaa jätteenhaltija.

140 l- 660 l muovisen jäteastian jäteyhtiö toimittaa kohdan 26 § mukaisesti. Jäteastiat on pidettävä asi-
anmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kes-
täviä eivätkä aiheuta terveydel¬listä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Jäteyh-
tiö toimittaa jäteastian tontille ja jäteastian käyttäjä sijoittaa jäteastian haluamalleen paikalle huomi-
oiden luvun 6. määräykset. 

Yhdyskuntajätteen jäteastioina saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:
1) käsin siirrettävissä olevia enintään 660 litran kannellisia, pyörin (yli 500 l litran astioissa tulee ol-

la neljä kääntyvää pyörää) ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlait-
tein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;

2) maahan upotettavia jätesäiliöitä eli syväkeräyssäiliöitä tai vastaavalla tavalla tyhjennettäviä sisäsä-
killisiä jäteastioita, jotka soveltuvat nostolaitteella varustetun puristinjäteauton koneelliseen kuor-
maukseen (muunlaisella kalustolla ja/tai muilla alueilla erillisellä sopimuksella jäteyhtiön kanssa).

 Syväkeräyssäiliöiden maksimikoko:
 biojäte 1.3 m3
 lasi 3 m3
 muiden osalta 5m3; 

3) pyörin varusteltuja rullakkoja sellaisille jätelajeille, joille rullakko soveltuu keräysvälineeksi (esim.
kartonkipakkausjäte)

4) puristinkontteja, joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tar-

koitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jä-
teastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturval-
lisuutta.

Jätehuollossa on kielletty käyttää vaijerikuormattavia pikakontteja tai muita vastaavalla tavalla tyhjen-
nettäviä välineitä työturvallisuusriskien vuoksi.

28 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä jätehuoltomääräysten 15 §:n mukaisesti. Jät-
teet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen jäteastiaan sijoittamista.

Käsin siirrettävät jäteastiat saavat jätteineen painaa enintään 60 kg. 

Jäteastia tulee saada tyhjennettyä koneellisesti kuormaamalla. Jäteastian sisällön jäätyminen tai jättei-
den tiivistäminen astiassa saattaa estää tyhjennystapahtuman.
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Mikäli kiinteistöllä on syntynyt ylimääräistä jätettä siten, ettei jäte mahdu jäteastiaan, tulee jäte pa-
kata tiiviisti nostamisen kestävään jätesäkkiin ja sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen. Jäteas-
tian viereen tilapäisesti jätetyt ylimääräiset jätesäkit saavat painaa täysinä enintään 20 kg. Jätteen tu-
lee olla kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa jätettä.  Mikäli jäte on pakattu muuten 
kuin jätesäkkiin, on jäte merkittävä poisvietäväksi. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan jätemaksutak-
san mukainen maksu.

Jätetiloihin tai jäteastian läheisyyteen ei tule sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetet-
tavaksi pois jätteenä. 

29 § Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastiat tulee merkitä kanteen tai etuseinämään kiinnitettävällä tarralla, jossa on kerääjän tiedot se-
kä kerättävän jätelajin tiedot. Jäteyhtiön toimittamat jäteastiat tarroitetaan valmiiksi. Jätelaji ilmoite-
taan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. Kotitalouksien poltetta-
van jätteen jäteastiatarroja on saatavilla jäteasemilta ja tilattaessa jäteyhtiön asiakaspalvelusta. Taloyh-
tiöt ja muut isommat toimijat voivat tilata tarrat jäteyhtiön asiakaspalvelun kautta.

Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on merkittävä selvästi talon osoitteel-
la. Myös lähekkäin sijaitsevat eri kiinteistöjen jäteastiat on merkattava selvästi esimerkiksi talon nu-
merolla.

Niissä kiinteistöissä, joissa kerätään useampaa jätelajia, tulee eri jätelajien jäteastiat erottaa toisistaan 
merkitsemällä ne selvästi jätettä osoittavin tekstein/ tarroin. 

30 § Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit

Eri jätelajien jäteastiat kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on tyhjennettävä vähintään seuraavin 
määrävälein: 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli

Poltettava jäte, kaava-alue 2 viikkoa *

Poltettava jäte, haja-asutusalue 4 viikkoa *

Poltettava jäte, kaava-alue, biojäte erilliskerätään 4 viikkoa**

Poltettava jäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön, biojäte 
erilliskerätään, kaava-alue 8 viikkoa

Poltettava jäte, haja-asutusalue, biojäte erilliskerätään 8 viikkoa**

Biojäte 2 viikkoa

Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai hajunpoistotekniikalla 
varustettuun säiliöön 2 viikkoa ***

Muovipakkausjäte 4 viikkoa

Kartonkipakkausjäte 24 viikkoa

Metallipakkausjäte 24 viikkoa

Lasipakkausjäte 24 viikkoa
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Jätepuristimet on tyhjennettävä riittävän usein siten, etteivät ne aiheuta haittaa tai vaaraa terveydel-
le tai ympäristölle.

* poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliin voidaan hakea jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksis-
tä poikkeamista liitteen 1 mukaisesti, mikäli biojäte käsitellään kompostoimalla.
** poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväli voi olla kaava-alueen kahden (2) viikon tyhjennysvä-
liä pidempi ( 4 viikkoa) tai haja-asutusalueella neljän (4) viikon tyhjennysväliä pidempi ( 8 viikkoa), 
mikäli kohteessa on biojäteastia tai biojätekimppa-astia. Ilmoitus pidennyksestä tehdään jäteyhtiölle. 
Mikäli biojäte kompostoidaan tai taloudessa käytetään ateriapalvelua, tulee pidennyksen saadakseen 
jättää jätehuoltoviranomaiseen hakemus 31:n mukaisesti.
*** biojätteen syväkeräyssäiliön (lukuun ottamatta kompostoituvalla suojasäkillä varustettu syväkerä-
yssäiliö) tai hajunpoistotekniikalla varustetun säiliön tyhjennysväli voidaan harventaa ympärivuotises-
ti 4 viikon välein tapahtuvaksi edellyttäen, että tyhjennysvälin pidentämisestä ei aiheudu haittaa ympä-
ristölle tai terveydelle, ja että biojätteet eivät jäädy säiliöön kiinni. Asiasta tehdään ilmoitus jäteyhtiölle.

Voimassaolevat kaava-alueet ovat nähtävillä tai tiedusteltavissa kunnanvirastoissa. Poltettavan jätteen 
jäteastiaan sijoitetaan myös biojätettä, mikäli biojätettä ei käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla (23 §) 
tai biojätteelle ei ole omaa jäteastiaa.

31 § Jäteastioiden tyhjentämistä koskevat poikkeukset

Mikäli kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan ei sijoiteta biojätettä vaan biojäte kompostoidaan tai 
käytössä on ateriapalvelu, on mahdollista anoa liitteen 1 mukaan jäteastian pidennettyä tyhjennys-
väliä jätehuoltoviranomaiselta. Jos vakituinen asunto sijaitsee Kihniössä ja käyttää aluekeräyspistettä, 
on mahdollista saada halvempi vuosimaksu, mikäli biojäte kompostoidaan tai käytössä on ateriapal-
velu. Ilmoitus asiassa tehdään jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltoviranomaisen myöntämä poikkeaminen tai hyväksytty ilmoitus kompostoinnista johtaa 
kompostoritarkastukseen, joita tehdään alueella säännöllisesti.

32 § Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysvälit

Vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen poltettavan jätteen jäteastia tyhjennetään kaava-alueella vä-
hintään kahden (2) viikon välein ja haja-asutusalueella vähintään neljän (4) viikon välein. Vapaa-
ajan asunnon jäteastioiden osalta tämä määräys on voimassa vähintään 1.6. -30.9. välisen ajan, el-
lei asunnon tosiasiallinen käyttö edellytä pidempää keräyskautta. Talvikaudella tyhjennyksen voi ti-
lata tarpeen mukaan.

33 § Jäteastian tyhjennyksen keskeytys

Jäteastian tyhjennykseen ja ekomaksuun voi saada tilapäisen keskeytyksen (pyydettäessä vähintään 2 
viikkoa ennen keskeytyksen alkamista). Jäteastian tyhjennyksen ja ekomaksun keskeytyksen voi saa-
da vain tyhjillään oleville rakennuksille, joita ei käytetä vapaa-ajan viettoon. Rakennuksessa yöpymi-
nen ei ole sallittua keskeytyksen aikana. Jos rakennuksessa syntyy yöpymisiä, luokitellaan rakennus 
vapaa-ajan käytössä olevaksi.  Vapaa-ajan rakennuksille keskeytyksiä ei myönnetä.

Asuinrakennuksen jätehuollon voi keskeyttää ilmoituksella enintään yhtäjaksoisesti 12 kuukauden 
ajaksi. Keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muun kiin-
teistön tai laitoksen osalta toiminnan tulee olla keskeytyneenä, ellei kyseessä ole kelirikon vuoksi teh-
tävä väliaikainen keskeytys. Keskeytystä koskevat ilmoitukset tehdään jäteyhtiön asiakaspalveluun 
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ja asuinrakennuksen yli 12 kuukauden keskeytykset anotaan kirjallisesti jätelautakunnalta (liite 1). 

Viikon pituisia jätehuollon keskeytyksiä ei tehdä. Ekomaksujen laskutus keskeytetään vähintään kuu-
si kuukautta yhtäjaksoisesti kestävissä keskeytyksissä.

Luku 6: Jätteiden keräyspaikat

34 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteautolla on oltava esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja jäteastioista. Yli 10 met-
rin etäisyydellä olevien jätesäkkien ja jäteastioiden siirron kustannuksista vastaa kiinteistön haltija tai 
se, jonka velvollisuutena on suorittaa ko. kiinteistön osalta kunnan jätemaksu. 

Muut jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä ja pyörin varustettuja, on sijoitettava siten, että kuor-
maus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Jäteauton on päästävä sy-
väkeräyssäiliön tai muun nostoperusteisen säiliön tyhjennyksessä vähintään kahden metrin päähän 
tyhjennettävästä säiliöstä. Mikäli keräyssäiliön/välineiden ympärille rakennetaan aita, ei sen korke-
us saa ylittää 1,5 metriä.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastialle johtavan kulkuväylän sekä jäteastioiden sijoituspaik-
kojen soveltuvuudesta käytössä olevalle jätteidenkeräyskalustolle ja niiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta siten, että tyhjennystapahtuma voidaan hoitaa esteettä.  Jos kiinteistöllä sijaitseva ajoväylä tai pi-
ha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee jäteastia siirtää kantavan tien varteen.

35 § Jätekatokset ja -huoneet sekä jätetilojen tai kiinteistölle  
johtavan portin lukitseminen

Jäteastiat voidaan sijoittaa myös erilliseen jätehuoneeseen tai jätekatokseen. Tilaan on oltava sisään-
käynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilat on mitoitettava riittävän väljäksi siten, et-
tä jäteastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muiden jätelajien jäteastioita. Ovissa on oltava 
laitteet, joilla ovet saadaan pysymään auki. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätehuoneen tai -ka-
toksen puhtaanapidosta. Jätekatosta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi eril-
linen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä. 

Lukituksesta on aina sovittava Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen 
asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Lisäohjeet koskien luki-
tusta tai muuta teknistä ratkaisua on saatavilla jäteyhtiöltä. 

Jätekatoksen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen anta-
mat ohjeet ja määräykset.

36 § Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä ekopisteet

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä jäteyhtiön, tuottajien et-
tä mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla. Alueellisia keräyspaikkoja 
ovat esimerkiksi aluekeräyspisteet, ekopisteet ja jäteasemat.
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Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteas-
tia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa 
toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, 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. Keräyspai-
kasta vastaavan tahon on huolehdittava alueen siivoamisesta, mikäli roskaantuminen on selvästi kerä-
yspaikasta johtuvaa.  Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä olevia ohjeita sekä 
noudatettava riittävää varovaisuutta. Asiaton oleskelu ekopisteillä, aluekeräyspisteillä, jäteasemilla se-
kä jätehuoltokeskuksessa on kielletty.

Jäteyhtiön jäteasemalla ja jätteenkäsittelyalueella liikkuminen edellyttää vastaanottohenkilökunnan 
lupaa. Jätteet on sijoitettava niille määriteltyihin paikkoihin vastaanottopaikan henkilökunnan oh-
jeiden mukaisesti.

Luku 7: Jätteenkuljetus

37 § Jätteiden kuormaaminen 

Jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteiden kuormaaminen kaava-alueella sekä sen lähiympäristös-
sä on kielletty klo 22.00–6.00 välisenä aikana. Tästä voidaan poiketa vain erityisissä tilanteissa, kuten 
onnettomuustilanteet, arkipäiville sijoittuvat pyhäpäivät, laiterikot tai keliolosuhteet.  Jäteyhtiön tu-
lee tiedottaa arkipäiville sijoittuvien pyhäpäivien vaikutuksesta kunnan järjestämään jätteiden kulje-
tukseen vähintään verkkosivuillaan.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu yksityisen kiinteistön 
(omakoti- tai muu kiinteistö) tai yhdistyksen toimesta, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittami-
seen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. 
Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

38 § Jätteiden 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.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirto-
asiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujät-
teen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista.
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39 § Jäteastioiden reititysperusteet kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa noudatetaan säännöllistä keräysreittiä, jolloin jäteastioiden 
tyhjennys hoidetaan yhden, kahden tai neljän viikon välein toistuvalla reitillä. Mikäli kiinteistön jä-
teastian tyhjennysväli poikkeaa kiinteistön sijaintialueen normaalin tyhjennysreitin mukaisesta tyh-
jennysvälistä siten, että se aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ympäristökuormituksen huo-
mattavaa lisääntymistä, voi jäteyhtiö yksipuolisella ilmoituksella velvoittaa jätteen haltijan käyttämään 
normaalin reitin mukaista jäteastian tyhjennysväliä.

40 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet jäteyh-
tiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetet-
tava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Mikäli jätehuoltoviranomaiselle raportoitava jättei-
den kuljetus ei siirry automaattisesti sähköisellä siirtokirjalla jätteenkuljetusrekisteriin, tulee jätease-
tuksen mukaiset tiedot antaa vähintään vuosittain jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti muokattavis-
sa olevassa muodossa. 

Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat löytyvät jäteyhtiön verkkosivuilta www.etappi.com sekä ne 
ovat saatavilla jäteyhtiön asiakaspalvelusta.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jät-
teiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on si-
joitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanot-
topaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanot-
to- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden 
vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

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

Luku 8: Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen  

 yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

41 § Tyhjennysvälit

Hiekanerotuskaivot, saostussäiliön lietetilat ja pienpuhdistamojen lietetilat on tyhjennettävä tarvitta-
essa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

- hiekanerotuskaivo 1 kertaa vuodessa;

- vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävien kiinteistöjen saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen 
lietetilat tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
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- Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Ne on kuitenkin kiinteistön haltijan  toimesta tarkistet-
tava käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Tyhjennystarpeesta on ilmoitettava riittävän ajoissa ja vaki-
tuisessa käytössä olevien kiinteistön osalta suositellaan säännönmukaista tyhjennysväliä järjestelmän 
ja tyhjennysreitityksen toimivuuden varmistamiseksi sekä ylitäyttymisvaaran välttämiseksi. Umpisäi-
liöön sijoitettava täyttymishälytin estää mahdolliset ylivuototilanteet.

- Rasva- ja öljynerotuskaivot sekä fosforinpoistokaivo on tarkastettava vähintään  kerran vuodessa ja 
tyhjennettävä riittävän usein. 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kiinteistön haltijan on huo-
lehdittava siitä, että tyhjennystiheys on suunnittelijan / valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukai-
nen. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jäteyhtiölle tiheämmästä tyhjennystarpeesta. Kiinteistön hal-
tija vastaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmiensä tyhjennyksen jälkeisestä toimivuu-
desta (esimerkiksi saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden vedellä täyttämisestä jne.).

Sellaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka eivät vaadi loka-autotyhjennystä ja ovat varustettu vaih-
toehtoisella lietteenpoistolla (esim. suodattimet, lietepussit), tulee järjestelmän lietteenkeräys tyhjen-
tää laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja riittävän usein. 

Jätehuoltoviranomainen voi myöntää asumislietteiden tyhjentämiseen pidennetyn tyhjennysvälin tai 
asumislietteiden tyhjennyksen keskeytyksen käyttämättömälle rakennukselle liitteen 1 mukaisesti. Pi-
dennetty tyhjennysväli vaatii joko hyvin vähäistä käyttöä tai pelkkien harmaiden vesien käsittelyä saos-
tussäiliössä. Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytyksen aikana rakennuksen tulee olla käyttämätön.

Kantovesikohteen tyhjennysväli
Jos rakennukseen ei tule lainkaan paineellista vettä, voi kiinteistön haltija halutessaan harventaa kan-
tovesikohteiden lietteiden tyhjennysväliä vuosittaisesta tyhjennyksestä harvemmaksi. Harvennettu 
tyhjennysväli tulee ilmoittaa jäteyhtiölle. Asiasta ei tarvita jätehuoltoviranomaisen tai ympäristön-
suojeluviranomaisen päätöstä. 

42 § Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely 

Asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden le-
vittäminen omalle pellolle on sallittua, mikäli maatalouskiinteistön ja asunnon haltija on yksi ja sama 
sekä maataloutta harjoittava. Tällaiseen asumisessa syntyvän lietteen omatoimiseen käsittelyyn siir-
tymisestä on asunnon haltijan tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, liite 1. 
Valvova viranomainen voi kieltää asumisessa syntyneen lietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei 
ole ollut asianmukaista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös pellolle levitettävää muuta asumisliettee-
seen verrattavissa olevaa ainetta, esimerkiksi käytettyjä fosforinpoistokaivojen massoja ja maapuhdis-
tamoiden hiekkoja.  Mikäli omatoimisesta käsittelystä haluaa luopua, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiöl-
le, jolloin kohde lisätään kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Maataloutta harjoittava eli ns. aktiiviviljelijä voi hygienisoida ja levittää omassa hallinnassaan ole-
valle pellolle lisäksi yhden (1) muun kuin omassa hallinnassa olevan kiinteistön lietteet. Ilmoitus tu-
lee tehdä aktiiviviljelijän nimissä jätelautakunnalle ja ilmoitukseen tulee merkitä kaikkien ilmoitus-
ta koskevien kohteiden tiedot. Ilmoitus tulee olla jätelautakunnan hyväksymä ennen levitystä. Toisen 
kiinteistön tulee sijaita enintään kolmen (3) kilometrin päässä aktiiviviljelijän kiinteistöstä tai pelto-
lohkosta, jonne liete levitetään. 



32 | Yleiset jätehuoltomääräykset

Muut kuin viljelijät
Jos lupaa ko. lietteiden omatoimiseen käsittelyyn hakee joku muu kuin maataloutta harjoittava, asia 
käsitellään poikkeuksena jätehuoltomääräyksistä. Peltoalue tulee olla hyötykäytössä ja hakijan omas-
sa hallinnassa. Tällaisessa tapauksessa jätehuoltoviranomainen pyytää kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselta lausunnon jätteen hyödyntämisen asianmukaisuudesta. Vain aktiiviviljelijällä on mah-
dollisuus ottaa myös toisen kuin omassa hallinnassaan olevan kiinteistön lietteet omatoimiseen kä-
sittelyyn ja peltolevitykseen.

Kantovesikohteet
Jätevesijärjestelmien lietteet voidaan käsitellä kantovesikohteissa asianmukaisessa tiivispohjaisessa 
kompostorissa ilman erillistä ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle. Asumislietteiden kompostoinnis-
ta säädetään näiden jätehuoltomääräysten 23 §:ssä. Mikäli lietteet käsitellään kiinteistöllä kompostoi-
malla jätteen haltijan toimesta, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle, jotta kohde poistuu kiinteistöittäisen 
lietteiden tyhjennyksen reitiltä. 

Lietepussit ja erilaiset massat
Mikäli kiinteistöllä sijaitsee sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, josta syntyy fosforinpoistokaivo-
jen massoja ja lietepussiin tai suodatinmateriaaliin sitoutunutta lietettä ja nämä käsitellään kiinteis-
töllä kompostoimalla, tulee asiasta tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle liitteen 1. mukaisesti. Kä-
sittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan.  

Vähäisellä käytöllä olevien paineellisen käyttöveden vapaa-ajan asunnoissa, joissa jätevesien käsitte-
lyjärjestelmässä muodostuu vain harmaita jätevesilietteitä, voidaan syntyvien lietteiden käsittely suo-
rittaa kiinteistöllä ilmoittamalla asiasta jätehuoltoviranomaiselle, liite 1.  Käsittely on suoritettava kom-
postoimalla jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan.  

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjanpitoa lietteiden poistosta tilanteissa, joissa liete ei päädy kun-
nan järjestämään asumislietteiden kuljetukseen.

43 § Jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteiden tyhjennystapahtumaa  
koskevat määräykset

Jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa vain sellaiselle toi-
mijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Kunnan järjestämässä kiinteis-
töittäisessä kuljetuksessa urakoitsijat kuuluvat tähän rekisteriin. 

Lakeuden jätelautakunnan toimialueella jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet tulee toimittaa jäte-
yhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan verkkosivujen www. etappi.com mukaisesti.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätevesien käsittelyjärjestelmälle johtavan kulkuväylän soveltu-
vuudesta käytössä olevalle kalustolle ja kulkuväylän niiden kunnossa - ja puhtaanapidosta.  Jos kiin-
teistölle johtava ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee tästä il-
moittaa jäteyhtiölle. Tällöin kohteelle järjestetään vaihtoehtoinen kalusto. 

Kiinteistön haltijan on annettava tarvittavat ohjeet jätevesien käsittelyjärjestelmän tyhjennyksen suo-
rittamiseksi. Tarvittaessa jätevesien käsittelyjärjestelmien paikat tulee olla merkittynä ja mahdolliset 
tyhjennystoimintaa haittaavat esteet tulee poistaa. Esteellä tarkoitetaan esimerkiksi lumipeitteitä - ja 
kinoksia sekä kasvillisuutta, maa-ainesta tai jotakin muuta, joka peittää järjestelmän kannet alleen. 
Kannet tulee olla näkyvissä. 
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Järjestelmän kunto tulee olla sellainen, ettei kuljettajalle aiheudu työtapaturman vaaraa kohteella. 
Kansien tai muun vastaavien avausmekanismien tulee olla ehjiä ja käsin avattavissa tai siirrettävis-
sä.  Mahdolliset järjestelmään pääsyn estävät lukitukset tulee poistaa tai avata kiinteistön haltijan toi-
mesta ennen tyhjennystä. 
Jätevesijärjestelmän liete ei saa sisältää sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi kiviä, juurakoita tai 
kuivakäymälästä poistettua sisältöä.

44 § Reititysperusteet

Loka-autolla tai muulla tyhjennyskulkuneuvolla on oltava esteetön pääsy vähintään 20 metrin pää-
hän tyhjennettävistä jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmä on sijoi-
tettu kiinteistöllä siten, että 20 metrin etäisyydelle järjestelmästä ei päästä suorittamaan lietteiden 
poistoa, tulee kiinteistön haltijan ilmoittaa asiasta jäteyhtiölle viimeistään kaksi viikkoa ennen liet-
teiden tyhjennystä. 

Asumislietteet tyhjennetään kerran vuodessa, jolloin tyhjennysväliksi muodostuu pääsääntöisesti 52 
viikkoa, ellei asiakkaan pyynnöstä tyhjennyskertoja ole lisätty. Lisätyhjennyksien tilaukset ja vuosit-
taisen tyhjennysviikon muutokset tulee ilmoittaa jäteyhtiölle viimeistään kahta viikkoa ennen toi-
vottua ajankohtaa. Tyhjennykset suoritetaan laaditun reitityksen mukaisesti, jonka vuoksi tyhjen-
nysajankohdan muuttamisesta aiheutuneiden kustannuksien vuoksi veloitetaan käynti pikatyhjen-
nyksenä taksan mukaisesti. 

Luku 9: Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

45 § Erilläänpitovelvoite

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaaral-
lisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin, ellei jätelain 17 § kohdasta muuta johdu.

46 § Kiinteistökohtainen vaarallisen jätteen keräys

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisiin jätteisiin kuuluvalle jätelajille keräyksen, tulee näin 
kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, 
josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallista jä-
telajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.

Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne 
ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspis-
teen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty ja kuinka niiden 
toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

47 § Nestemäinen vaarallinen jäte

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa ja tiivispohjaiselle alustalle sijoite-
tuissa astioissa. Keräykseen saa käyttää vain hyväksyttyjä, tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on sisäl-
löstä ilmoittava teksti.
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48 § Vaarallisen jätteen keräyspaikat

Alempana mainittujen asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden pien-
erät, enintään 100 litran tai 100 kg, on toimitettava seuraaviin yhteisiin keräyspaikkoihin niiden au-
kioloaikoina:

Vaarallinen jäte Keräyspaikka

Lääkejätteet, kuumemittarit Apteekit

Loisteputket, energiansäästölamput, 
kylmäkoneet

Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka  
esim. jäteasemat

Kyllästetty puutavara Jäteasemat, kestopuun keräyslavat,  
enintään 1 m3 eränä

Akut Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka  
esim. jäteasemat 

Asbesti Jätehuoltokeskus, jäteasemat enintään 20 l:n erinä

Muut vaaralliset jätteet Jätehuoltokeskus, jäteasemat 

Asbestijätteen, josta voi vapautua pölyä, varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja 
lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi tekstillä asbestijätteeksi. Pakkauksia ja säiliöi-
tä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Suurempia (yli 100 l tai 100 kg) vaarallisten jätteiden erien vastaanotosta on sovittava erikseen jäte-
yhtiön kanssa.

49 § Pilaantuneet maat

Pilaantuneiden maiden ja haudattavan erityisjätteen toimittamisesta on sovittava vastaanottopaikan 
henkilökunnan kanssa etukäteen.

50 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on mer-
kittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

51 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. Tunnistettava biologinen jäte ja 
tartuntavaarallinen jäte tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.
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Luku 10: Muut määräykset

52 § Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon 
lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

53 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi harkintansa perusteella yksittäistapauksessa perustellusta hakemukses-
ta myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä esim. 23 ja 42 §:ssä tarkoitetun omatoimisen jätteiden 
käsittelyn, kiinteistön tosiasiallisen käytön tms. seikan perusteella. Poikkeaminen ei saa johtaa jäte-
lain 32 §:n nojalla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden toimit-
tamiseen muihin käsittelypaikkoihin, eikä näiden määräysten mukaisten jätteiden lajitteluvelvoittei-
den taikka kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuuden täyttämättä jättämiseen.

Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. Poikkeamispäätökset eivät saa 
asettaa kuntalaisia tai Lakeuden Etappi Oy:n osakaskuntien kuntalaisia keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Poikkeaminen ei saa heikentää jätteenkuljetuksen työturvallisuutta.

Yleisimmät poikkeamaperusteet on esitetty liitteessä 1.

54 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen sekä ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan 
valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus.

55 § Rangaistusseuraamukset

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin mahdollisesta rangaistusseuraamuksesta sääde-
tään jäte- ja rikoslaissa. 

56 § Voimaantulo

Nämä yleiset jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lakeuden jätelautakunnassa ja ne astuvat voimaan 
toimialueen kunnissa 1.1.2020 alkaen ja korvaavat voimaantullessaan aiemmat jätehuoltomääräykset.

57 § Siirtymäsäännökset

Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteissa koskien 17 §:ää on määritelty siirtymäajat laajentuneille lajitte-
lumääräyksille seuraavasti:

• Muovipakkausjätteen ja kartonkipakkausjätteen kerääminen 17 §:n mukaisilta kiinteistöiltä aloitet-
tava 1.4.2020 mennessä.
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Liite 1

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat

Jätelain 23 ja 91 §:n mukaisesti Lakeuden jätelautakunnan viranhaltija voi yksittäistapauksissa myöntää poik-
keaman jätehuoltomääräyksen noudattamisesta tässä liitteissä mainituin perustein.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Toimintaohjeet ja perustelut

30-31 § Jäteastian tyhjennysvälin 
pidentäminen

Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä tulee hakea 
Lakeuden jätelautakunnalta. 

- kaava-alueen poltettavan jätteen astia voidaan tyhjentää 
4 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta jäteastiaan.

- haja-asutusalueen poltettavan jätteen astia voidaan 
tyhjentää 8 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta 
jäteastiaan.

- biojätteen vaihtoehtoiset sijoituspaikat: lämpöeristetty 
kompostori, biojäteastia, biojätekimppa-astia tai asiakas 
käyttää ateriapalvelua kotihoidon tukipalveluna.

Perustelut:

Lakeuden jätelautakunta 14.2.2009 § 6

Lakeuden jätelautakunta 14.7.2007 § 6

Jätelaki (646/2011): 6, 23, 32, 35 ja 91 §:t

33 § Jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun 
keskeytys

Yli 12 kuukautta kestävä yhtäjaksoinen jäteastian 
tyhjennyksen keskeytys on haettava jätelautakunnalta. 
Keskeytyspäätöstä ei voi tehdä vapaa-ajan asunnoille.

Rakennuksen on oltava käyttämätön keskeytyksen 
aikana. Rakennuksessa yöpyminen tai rakennuksen 
käyttö vapaa-ajan viettoon ei ole sallittua keskeytyksen 
aikana.

Lyhyemmät kuin 12 kk jäteastian tyhjennyksen/
ekomaksun keskeyttämiset voidaan sopia suoraan 
jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Perustelut:

Lakeuden jätelautakunta 28.1.2015 § 1

Jätelaki (646/2011): 23 ja 91 §
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41 § Asumislietteiden tyhjennysvälin 
pidentäminen

Vaati hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, jossa asiasta 
tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena.

Poikkeamia jätehuoltomääräyksistä voidaan myöntää 
lietteen tyhjennyksien kohdalla seuraavasti:

1. Kiinteistöt, joilla on käytössä ns. kaksoisviemäröinti 
tai vaihtoehtoinen käymälä (esim kuivakäymälä) 
ja joissa asutaan ympärivuotisesti, tyhjennysväli 
harmaavesijärjestelmälle 24 kk

2. Vapaa-ajan kiinteistöt pienellä käytöllä (tyhjennysväli 
24 kk mikäli vesikäymälä sekä 36 kk mikäli jätevesi-
järjestelmässä käsitellään vain harmaat vedet).

Perustelut:

Lakeuden jätelautakunta 16.2.2011 § 5

Lakeuden jätelautakunta 7.9.2011 § 19

41  § Asumislietteiden tyhjennyksen 
keskeytys

Vaatii hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, 
jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä 
poikkeamisena. Keskeytyksen aikana rakennuksessa 
ei ole sallittua asua, yöpyä tai viettää vapaa-aikaa. 
Rakennuksen on oltava asumaton vähintään vuoden ajan.

Perustelut:

Lakeuden jätelautakunta 28.1.2015 § 1

Jätelaki (646/2011) 23, 32 ja 91 §:t

42 § Asumislietteiden ja 
erotuskaivolietteiden omatoiminen 
käsittely eli omien asumislietteiden 
hygienisointi peltolevistystä varten 

Vaatii ilmoituksen tekemisen Lakeuden jätelautakunnalle 
toiminnan aloittamisesta sekä lopettamisesta. 

- hakijan tulee olla aktiiviviljelijä

- liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle 

- käsitellään omat lietteet + yhden muun kiinteistön 
lietteet esimerkiksi kalkkistabiloimalla

- se kiinteistö, joka ei ole hakijan omassa hallinnassa ja 
jonka liete käsitellään ja levitetään peltoon, tulee  sijaita 
enintään kolmen (3) km päässä hakijan hallinnoimasta 
kiinteistöistä tai peltolohkosta

- käytössä asianmukainen kalusto

- lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn 
yhteydessä

- ei levitystä pohjavesialueille

- ei levitystä nurmelle
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Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen 
soveltuvuudesta MMM asetus 12/12 sekä levityskaudesta 
VNA 1250/2014

Jätelain 6 ja 32§:ien mukaan asumisessa syntyvä liete on 
kunnan vastuulla olevaa jätettä. Jos esim. viljelijä aikoo 
ryhtyä käsittelemään ja levittämään muiden lietteitä, 
hän tarvitsee sopimuksen kunnan jätelaitoksen kanssa 
kunnan vastuulle kuuluvan jätteen hyödyntämispalvelun 
tuottamisesta. Tämän lisäksi tulee tarkistaa toiminnan 
luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta 
sekä hakea Eviran hyväksyntä toiminnalle.

Perustelut:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
12/12 Lannoitevalmisteista annetun maa –ja 
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Jätelaki (646/2011): 6, 8, 23, 32, 41 ja 91 §:t

Lakeuden jätelautakunta 16.2.2011 § 5

42 § Asumis- ja erotuskaivolietteen 
käsittely omalla kiinteistöllä 
kompostoimalla

Asiasta tulee tehdä ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle. 

- Vähäisen käytön (vapaa-ajan asunnot, käyttö enintään 
3 kk vuodessa) perusteella kohteet, joissa käyttövesi 
johdetaan rakennukseen paineellisena, mutta käyttö 
on vain pientä ja rakennuksessa muodostuu ainoastaan 
harmaita jätevesiä, voivat hyväksytyn ilmoituksen 
saatuaan käsitellä lietteet kiinteistöllä.

- Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä 
perustuu esimerkiksi laitepuhdistamoon, jossa 
ylijäämäliete poistetaan järjestelmä muulla tavoin 
kuin loka-autolla (suodattimet, lietepussit), voi 
lietteet käsitellä kiinteistöllä hyväksytyn ilmoituksen 
jälkeen. Näissä kaikissa tapauksissa liete tulee käsitellä 
jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan asianmukaisessa 
kompostorissa.

Perustelut:

Jätelaki (646/2011): 6, 8, 23, 32, 41 ja 91 §:t

Lakeuden jätelautakunta 7.5.2014 § 11





Alavus
PL 14
63301 Alavus
p. (06) 2525 1000

Ilmajoki
PL 23
60801 Ilmajoki
p. (06) 419 1111

Kihniö
Kihniöntie 46
39820 Kihniö
p. (03) 444 11

Kuortane
Keskustie 52
63100 Kuortane
p. (06) 2525 2000

Kurikka
PL 500
61301 Kurikka
p. (06) 451 3555

Lapua
Valtuustotie 8
62100 Lapua
p. (06) 438 4111

Seinäjoki
PL 215
60101 Seinäjoki
p. (06) 416 2111

Ähtäri
Ostolantie 17
63700 Ähtäri
p. (06) 2525 6000

Kuntien yhteystiedot:

Lakeuden Etappi Oy
Laskunmäentie 15,  
60760 Pojanluoma

Asiakaspalvelu p. (06) 421 4900 
arkisin klo 9-16

OmaEtappi.com

asiakaspalvelu@etappi.com

Jäteasemien ja Etapin ekopisteiden 
yhteystiedot ja osoitteet:

www.etappi.com
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Alavus

Kihniö

Kurikka

Ilmajoki

Ähtäri

Kuntien yhteinen jätelautakunta:

Ilmajoen kunta, Lakeuden jätelautakunta, PL 20 / Ilkantie 17, 60801 ILMAJOKI 
Puh. 044 419 1330, 044 419 1879, 044 4191 677  
jatelautakunta@ilmajoki.fi  |  www.ilmajoki.fi/jatelautakunta
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