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SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN
YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
1 LUKU
Yleisiä määräyksiä

1§

Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

2§

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös
maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteisiin edellyttäen, että niiden kuljetus ja käsittely jätteiden laadun ja määrän takia voidaan hoitaa muun yhdyskuntajätteen
tavoin.
Nämä määräykset koskevat soveltuvin osin myös epäpuhtauksia sisältävää lunta, joka on aurattu tai muutoin koottu kuljettamista varten sekä rakennus- tai siihen rinnastettavan muun
toiminnan yhteydessä syntynyttä ja siinä käyttämättä jäänyttä
maankamaran tai rakennuksen ainesta.

3§

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
1

Yhdyskuntajätteellä kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja kokoontumistiloissa, myymälöissä
ja toimistoissa syntyviä jätteitä sekä muualla niihin
kuljetuksen ja käsittelyn kannalta verrattavissa
olevia jätteitä. Yhdyskuntajätteillä tarkoitetaan
myös maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteitä, mikäli niiden kuljetus ja
käsittely jätteiden laadun ja määrän takia ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.
Käsittelytavaltaan poikkeavia yhdyskuntajätteitä
ovat jätevedet, jätevesilietteet, kuivakäymälöiden
jätteet ja niihin rinnastettavat jätteet.

2

Talousjätteellä kotitalouksissa, oppilaitoksissa,
majoitus- ja kokoontumistiloissa, myymälöissä ja
toimistoissa sekä muualla näihin verrattavissa tiloissa syntyviä hyötykäyttökelvottomia yhdyskun-

2
tajätteitä poislukien kohdassa 1 luetellut käsittelytavaltaan poikkeavat yhdyskuntajätteet.
3

Hyötyjätteellä yhdyskuntajätettä, jonka raaka-aine
tai energiasisältö voidaan uudelleen käyttää, talteenottaa tai muutoin hyödyntää.
Hyötyjätteitä ovat mm.:
-

4

keräyskelpoinen paperi
keräyskelpoinen pahvi, kartonki ja voimapaperi
keräyskelpoinen pakkausjäte kuten lasi ja
muovi
keräyskelpoinen metallijäte
hyödyntämiskelpoinen puujäte
moottoriajoneuvojen renkaat
kunnostamiskelpoiset huonekalut sekä kodinkoneet ja -laitteet
biojäte (kompostointikelpoinen jäte).

Biojätteellä kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja kokoontumistiloissa, myymälöissä ja toimistoissa sekä muualla näihin verrattavissa tiloissa ja
näiden piha-alueilla ja puutarhoissa syntyviä eloperäisiä jätteitä, poislukien käymäläjätteet.
Biojätteitä ovat mm.:
-

5

ruuantähteet
käyttökelvottomiksi käyneet elintarvikkeet
ruuanvalmistuksen jätteet kuten juuresten ja
hedelmien kuoret
puutarhajätteet kuten ruohon-, pensaiden- ja
puidenleikkuutähteet
puiden lehdet
käyttökelvottomat hedelmät ja marjat.

Ongelmajätteellä jätettä, jolla on jokin vaarallinen
ominaisuus kuten myrkyllisyys, ärsyttävyys, syövyttävyys, syttyvyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajätteitä ovat myös ympäristölle tai
lisääntymiselle vaaralliset taikka perimää vaurioittavat jätteet.
Jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi, kun niiden sisältämän ympäristölle, terveydelle tai käsittelylle
vaarallisen aineen pitoisuus ylittää kemikaalilainsäädännössä asetetun raja-arvon tai muun vaarallisuuden arviointiperusteen.
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Ongelmajätteitä ovat mm.:
-

-

6

käytöstä poistetut raskasmetalleja sisältävät
paristot kuten nappiparistot sekä nikkelikadmium- ja lyijypienakut
romuakut ja akkunesteet sekä jäähdytys-, kytkin- ja jarrunestejätteet sekä nesteiden pakkaukset
jäteöljy ja öljypakkaukset sekä öljynsuodattimet, trasselit yms. öljyiset jätteet
teknisiä liuottimia sisältävät jätteet sekä niiden
pakkaukset
kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet
sekä niiden pakkaukset
käytöstä poistetut loisteputket ja –lamput
vanhentuneet lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
emäksiset pesu- ja puhdistusainejätteet, happojätteet
kasvinsuojelu- ja torjunta-ainejätteet sekä niiden pakkaukset
painekyllästetyt puujätteet
käytöstä poistetut jääkaapit ja pakastimet
käytöstä poistetut televisiot, tietokoneiden monitorit yms. sähkö- ja elektroniikkaromut
käytöstä poistetut halonisammuttimet
asbestia sisältävät jätteet.

Erityisjätteellä jätettä, joka ei ole ongelmajätettä,
mutta vaatii erityistoimia keräilyn, kuljetuksen tai
käsittelyn järjestämisessä.
Erityisjätteitä ovat mm.:
-

viiltävät ja pistävät jätteet
terveydenhuollossa syntyvät kudosjätteet
erityisen haisevat ja pölyävät jätteet.

7

Lietteellä sakokaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennysjätteitä, jätevedenpuhdistamolietteitä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia jätteitä.

8

Lannalla eläintenpitopaikasta peräisin olevaa
kuivike- ja lietelantaa sekä virtsaa.

9

Jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan sieltä kuljettamista varten.

4
10

4§

Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta henkilöä,
jonka hallinnassa jäte on.

Jätteen haltijan on liityttävä jätelain 10 §:n tarkoittamaan
järjestettyyn jätteenkuljetukseen:
-

-

sopimusperusteisesti kiinteistökohtaisesti
tai sopimusperusteisesti yhdessä naapurikiinteistöjen jätteen haltijoiden kanssa perustettavan tai tiekunnan järjestämän keräysringin kautta
taikka kunnan järjestämän alueellisen jätteenkeräyksen
kautta.

2 LUKU
Jätteiden lajittelu, sijoittaminen ja hyötykäyttö

5§

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että
hyötyjätteet, ongelmajätteet ja muut erilliseen käsittelyyn toimitettavat jätteet pidetään toisistaan erillään.

6§

Jätteet on sijoitettava kyseisille jätelajeille varattuihin astioihin
ja tarvittaessa pakattava niin, että ne eivät aiheuta hajuhaittaa,
haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä likaa keräilyvälinettä.

7§

Yhdyskunta- ja hyötyjätteiden keräilyvälineisiin ei saa laittaa:
1

palon- tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä

2

ongelmajätteitä

3

hyötyjätteitä, joiden tuottajavastuuseen perustuva
keräysjärjestelmä on toiminnassa, kuten moottoriajoneuvojen renkaat

4

jätteitä, jotka saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa,
jätteenkuormaajaa, jätteenkuljetusajoneuvoa tai jäteaseman työntekijöitä

5

sellaisia suuria tai painavia esineitä yms. jätteitä,
jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista

5

6

nestemäisiä jätteitä, ellei niitä ole imeytetty puruun, turpeeseen, yms. materiaaliin, eikä myöskään lietteitä, lantaa, maa-aineksia tai lunta

7

erityisjätteitä, ellei niiden haitallisuutta ole erikseen käsittelemällä olennaisesti vähennetty.

Kohdissa 1 - 7 tarkoitetut jätteet on jätteen haltijan joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella
toimitettava niille tarkoitettuihin jätteenkäsittelypaikkoihin, joita
ovat:
-

ongelmajätteille tarkoitetut vastaanottopaikat

-

yleisen jätteenkäsittelypaikan yhteydessä olevat vastaanottopaikat

-

muut erikseen ilmoitettavat vastaanottopaikat.

Eri ongelmajätteet on pidettävä toisistaan erillään ja ne on
asianmukaisesti pakattuina ja sisältö pakkaukseen merkittynä
toimitettava:
-

kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin

-

tai tuottajavastuuseen perustuvan keräysjärjestelmän vastaanottopaikkoihin, kuten sähkö- ja elektroniikkaromut, siitä
alkaen kun tuottajavastuuseen perustuva keräysjärjestelmä
on aloittanut toimintansa

-

tai Nousialan jäteasemalle

-

taikka suoraan kyseisen ongelmajätteen käsittelyyn luvan
saaneelle laitokselle.

Jätteen kuljettamisen suoraan em. laitokselle voi tehdä vain
kyseisen ongelmajätteen kuljetukseen luvan saanut yrittäjä.
Nestemäisten ongelmajätteiden säilytysastiat on toimitettava
ongelmajätteille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin, ellei astioita ole pesty tai kuivatettu tai niille ole järjestetty erilliskeräystä. Teknisiä liuottimia sisältävien astioiden kuivattaminen
haihduttamalla on kuitenkin kielletty.
Sakokaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennysjätteet on toimitettava
kunnan jätevedenpuhdistamolle.
Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman taaja-asutus-alueen
ulkopuolella jätteen haltija voi kuitenkin ilman ammattimaisilta
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jätteenkäsittelijöiltä vaadittavaa ympäristölupaa levittää itse
omalla kiinteistöllä syntyvät sakokaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennysjätteet myös esikäsittelemättömänä omistamiensa tai
vuokraamiensa peltojen lannoitteeksi sulan maan aikana. Tyhjennysjätteet on mullattava viimeistään neljän tunnin kuluessa
levityksestä. Kasvustoon levitys on tehtävä letkupuomistolla tai
muulla tavoin sijoittamalla. Tyhjennysjätteiden levittäminen
pellolle 100 m lähemmäksi asuttua rakennusta, käytössä olevaa talousvesikaivoa tai vesistöä on kielletty. Tyhjennysjätteiden levittäminen metsään tai imeyttäminen muulla tavoin maaperään on kielletty.
Jätteenä poiskuljetettavaa lunta varten on kunnassa omat
yleiset lumenkaatopaikat.
Ylijäämämaat on toimitettava kunnan kulloinkin osoittamaan
paikkaan tai Nousialan jäteasemalle.

8§

Siltä osin kuin ongelmajätteiden keräily kiinteistöllä järjestetään keskitetysti tulee keräilyä varten olla erillinen lukittava tila, jossa kullekin kerättävälle ongelmajätelajille varataan oma
selvästi merkitty, asianmukainen keräilyväline. Jätteen haltijan
tulee huolehtia, että tila, sen käyttö ja hoito vastaa kaikilta osin
ongelmajätteiden varastoinnista ja käsittelystä annettuja sekä
muita turvallisuuteen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. Tilan
käyttöä koskevat ohjeet on oltava käyttäjien nähtävissä. Jätteen haltijan on tiedotettava tilan käyttäjille, kuinka ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.
Jätteen haltijan on huolehdittava ongelmajätteiden toimittamisesta edelleen käsiteltäviksi näiden määräysten 7 §:n tarkoittamiin vastaanottopaikkoihin.
Jätteen haltija on huolehdittava kustannuksellaan kunnan
vastaanottovelvollisuuden ulkopuolelle jäävien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.

9§

Asuinkiinteistöllä on muusta yhdyskuntajätteestä eroteltava
hyötykäyttöön soveltuva:
-

keräyskelpoinen paperi

-

keräyskelpoinen pahvi kiinteistöillä, joilla on vähintään 10
asuntoa ja muilla asuinkiinteistöillä siitä alkaen kun tuottajavastuuseen perustuva keräysjärjestelmä on aloittanut
toimintansa

-

biojäte.

7

Jätteen haltijan tulee erotella hyötykäyttöön myös muut näiden
määräysten 3 §:n 3 kohdan tarkoittamat hyötyjätteet, joiden
tuottajavastuuseen perustuva keräysjärjestelmä on toiminnassa, kuten moottoriajoneuvojen renkaat.
Jätteen haltijan on ensisijaisesti järjestettävä biojätteen kompostointi kiinteistöllä, jolla biojäte syntyy, mikäli sitä ei toimiteta
niiltä osin eläinten ruuaksi, jonka biojätteen käyttöä eläinten
ruuaksi käsittelevät säädökset sallivat. Jätteen haltijan on järjestettävä biojätteen kuljetus kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida, kunnan osoittamaan paikkaan sopimusperusteisesti joko
kiinteistökohtaisesti tai yhdessä muiden kiinteistöjen kanssa.
Muulla kuin asuinkiinteistöllä on muusta jätteestä eroteltava ne
määräysten 3 §:n 3 kohdan tarkoittamat hyötyjätteet, joille keräilyjärjestelmä on olemassa. Niiden jätteen haltijoiden, joiden
toiminnassa syntyy paljon keräyskelpoista toimistopaperia, on
lisäksi eroteltava paperi kahdeksi jakeeksi: atk-, kopio-, tulostin- yms. toimistopapereihin sekä kirjekuori-, lehti-, esite- yms.
painotuotepapereihin, mikäli toimistopapereiden keräilyjärjestelmä on olemassa.
Mikäli toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympäristölupa, sen on noudatettava lupamääräyksissä asetettuja hyötyjätteen lajittelu- ja käsittelyvaatimuksia.
Näitä määräyksiä ei sovelleta elintarviketeollisuuden ja kaupan eläinperäisten biojätteiden keräykseen, kuljetukseen ja
käsittelyyn, joiden osalta noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön asiasta antamia säädöksiä.

10 §

Rakennustoiminnan hyötykäyttöön soveltuvat tuotanto- ja
purkujätteet on kerättävä jätelajeittain erikseen ja toimitettava
ne kunnan osoittamiin paikkoihin tai Nousialan jäteasemalle.
Hyötykäyttöön soveltumattomat jätteet on toimitettava Nousialan jäteasemalle.

11 §

Milloin kunta on järjestänyt lajitellun jätteen keräyksen tai
sopinut sen järjestämisestä jonkun urakoitsijan tai yhteisön
kanssa, on tällä jätteenkerääjällä oikeus kunnan määräämin
ehdoin sijoittaa keräilyvälineensä kiinteistölle syntyvien jätteiden lajittelua varten jätteen haltijan kanssa sovittavaan paikkaan ja käyttää hyväkseen astioihin kertyvä lajiteltu jäte. Muilla
kuin kerääjällä ei ole lupa käyttää astiaan kertyneitä jätteitä
hyväkseen.

8
Keräilyvälineestä ei saa aiheutua merkittävää haittaa kiinteistön käytölle ja sen on täytettävä keräilyvälineelle näiden määräysten 12 §:ssä asetetut vaatimukset.

3 LUKU
Jätteiden keräily

12 §

Kaikille jätelajeille, joiden keräily on kiinteistöllä järjestetty, on
varattava sellaiset keräilyvälineet ja -paikat, että ne täyttävät
jätteiden keräilemiselle ja kuormaukselle sekä paloturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ja tarpeet ja että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle taikka kiinteistön muulle
käytölle.

13 §

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kiinteistöllä saadaan keräilyvälineinä käyttää:
1

jätesäkkejä, jotka ovat märkälujasta paperista tai
muovista ja jotka on sijoitettu kannellisiin telineisiin, ei kuitenkaan 1.1.2005 alkaen kiinteistöillä,
joilla on mahdollista puristinlaittein varustettujen
jäteautojen koneellinen kuormaus

2

kannellisia jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; jäteastioiden tulee olla pyörällisiä
1.1.2005 alkaen

3

kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle.

Muitakin keräilyvälineitä kuten syväkeräyssäiliöitä voidaan
käyttää, mikäli ne täyttävät näiden määräysten 12 §:ssä asetetut vaatimukset ja niille on luotu toimiva kuljetusjärjestelmä.
Keräilyvälinettä on käytettävä siten, että ympäristön roskaantumista ei tapahdu.
Keräilyvälineen on estettävä sateen, kosteuden ja eläinten
pääsy jätteeseen.
Milloin vähäiset määrät jätteitä eivät erityisestä syystä mahdu
keräilyvälineisiin, ne voidaan sijoittaa keräilyvälineiden välit-

9
tömään läheisyyteen. Tällöin jätteen haltijan on huolehdittava,
etteivät jätteet aiheuta haittaa ympäristölle, terveydelle taikka
kiinteistön muulle käytölle.

14 §

Jätteen haltijan on huolehdittava, että tulipesistä poistettava
tuhka sijoitetaan palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen tuhka-astiaan. Mikäli tuhkaa ei hyödynnetä kiinteistöllä,
tuhka-astian sisältö saadaan laittaa tiiviissä ja kestävässä
pakkauksessa hyötykäyttökelvottoman yhdyskuntajätteiden keräilyvälineeseen. Palon vaaran ehkäisemiseksi tuhka on tarvittaessa kostutettava.

15 §

Lajiteltujen jätteiden keräilyyn tarkoitettuihin keräilyvälineisiin
on merkittävä kerättävä jätelaji. Keräilyvälineessä on tarvittaessa oltava jätteenkuljetusyrittäjän nimi ja yhteystiedot.
Lajitellun jätteen keräilyvälineisiin ei saa sijoittaa muita kuin
keräyksen kohteena olevia jätteitä.

4 LUKU
Keräilyvälineiden sijoittaminen

16 §

Jäteastiat ja -säkit, joita joudutaan käsin siirtämään, on sijoitettava siten, että jäteautoilla on esteetön pääsy kymmenen (10)
metrin päähän niistä tai tätä lähemmäksi.
Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava
siten, että jäteautoilla on esteetön pääsy niiden välittömään
läheisyyteen.
Keräilyvälineet on sijoitettava tilaan tai paikkaan, jossa ei ole
kynnyksiä, portaita tms. esteitä tai nämä on luiskattava.
Keräilyvälineitä ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta
kolmea (3) metriä lähemmäksi tontin rajaa, ellei keräilyvälineitä sijoiteta jätekatokseen. Katoksen rakentamisen osalta on
noudatettava alueen kaavamääräyksiä sekä kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

17 §

Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin on keräilyvälineiden
oltava tasaisella alustalla, joka on pidettävä puhtaana. Keräilyvälineet on suojattava siten, että koirien, kissojen sekä rotti-
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en ja muiden luonnonvaraisten nisäkkäiden, lintujen ja niihin
verrattavien haittaeläinten pääsy keräilyvälineisiin on estetty.
Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamilla taaja-asutus-alueilla
on pientalokiinteistöjä lukuun ottamatta rakennetuissa kiinteistöissä, joissa ei ole erillistä jätehuonetta, kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja kokoontumistiloissa, myymälöissä ja
toimistoissa syntyvien talous- ja biojätteiden jäteastiat sijoitettava seinälliseen ja kovapohjaiseen katokseen. Aitausten ja
katosten ulkopuolelle sijoitetut keräilyvälineet sekä kompostorit on tarvittaessa suojattava myös näköesteellä kuten aitauksella tai istutuksilla.
Aitaukset ja katokset on mitoitettava riittävän väljiksi ja mahdolliset kynnykset rakennettava niin mataliksi, että keräilyvälineet voidaan helposti tyhjentää.

18 §

Sijoitettaessa keräilyvälineet jätehuoneeseen siinä tulee olla
riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Mahdollinen kynnys, porras
tms. este on luiskattava. Jätehuoneeseen on järjestettävä suoraan ulkotiloista lukitsematon sisäänkäynti sekä vesijohto ja
viemäri.

19 §

Jätteen haltijan on huolehdittava, että jätteiden keräilyvälineille
johtavat kulkuväylät pidetään avoimena ja niiden lumen- ja
liukkaudenpoisto on asianmukaisesti järjestetty.

20 §

Keräilyvälineiden omistajan on huolehdittava keräilyvälineiden
korjauksesta ja kunnossapidosta mukaan lukien syväkeräyssäiliön nosto- ja suojasäkki. 1.5. – 31.10. välisenä aikana käytössä olevat talousjätteiden maanpäälle sijoitetut keräysvälineet tulee pestä vähintään kerran em. aikana ja de-sinfioida
tarvittaessa. Vaatimus ei koske alle kolme kuukautta käytössä
olevia keräilyvälineitä. Keräilyvälineiden pesemisestä huolehtii
keräilyvälineen tyhjennyksestä vastaava kuljetusyrittäjä. Myös
keräilyvälineiden omistaja voi huolehtia keräilyvälineiden pesemisestä, mikäli hänellä on siihen painepesuri tms. asianmukainen pesulaite. Pesuvesiä ei saa johtaa hulevesiviemäriin tai
suoraan vesistöön.
Biojätteen erilliskeräilyssä 1.5. – 31.10. käytössä olevat
maanpäälle sijoitetut keräilyvälineet tulee pestä em. aikana
vähintään kerran kolmessa kuukaudessa ja desinfioida tarvittaessa. Vaatimus ei koske alle kolme kuukautta käytössä olevia keräilyvälineitä. Keräilyvälineiden pesemisestä huolehtii
keräilyvälineen tyhjennyksestä vastaava kuljetusyrittäjä.
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Näistä määräyksistä poiketen elintarviketeollisuuden ja kaupan eläinperäisten biojäteastioiden pesussa ja desinfioinnissa
noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön asiasta antamia
säädöksiä.
Keräilyvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien
haittojen välttämiseksi kosteat biojätteet tulee pakata biohajoavaan materiaaliin kuten paperiin ennen niiden sijoittamista
keräilyvälineeseen. Lisäksi keräilyvälineen sisään tulee sijoittaa märkäluja biohajoavasta materiaalista valmistettu säkki.

5 LUKU
Jätteiden keräilyvälineiden tyhjentäminen ja jätteenkuljetus

21 §

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamilla taaja-asutus-alueilla
on järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevat talousjätteen
maanpäälle sijoitetut keräilyvälineet tyhjennettävä säännöllisesti neljän viikon välein tai tätä useammin ja muualla kahdeksan viikon välein tai tätä useammin. Syväkeräyssäiliöt on tyhjennettävä kaikkialla säännöllisesti kahdeksan viikon välein tai
tätä useammin.
Biojätteen erilliskeräyksessä maanpäälle sijoitetut keräilyvälineet on tyhjennettävä 1.5. – 31.10. välisenä aikana säännöllisesti kerran viikossa ja muulloin neljän viikon välein tai tätä
useammin. Syväkeräyssäiliöiden vastaavat säännölliset tyhjennysvälit ovat neljä viikkoa ja kahdeksan viikkoa tai tätä useammin.
Jos jätteet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle, terveydelle
taikka kiinteistön muulle käytölle, on jätteen haltijan huolehdittava niiden välittömästä kuljetuksesta asianmukaiseen käsittelyyn.

22 §

Sako-, öljynerotus-, hiekanerotus- ja rasvanerotuskaivot on
tyhjennettävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran
vuodessa. Öljyn- ja rasvanerotuskaivojen jäte on toimitettava
ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
Umpisäiliöt ja muut vastaavat kaivot on tyhjennettävä riittävän
usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Mikäli toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympäristölupa, on sen noudatettava lupamääräyksissä mahdollisesti asetettuja edellä olevista poikkeavia tyhjennysvälivaatimuksia.
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23 §

Jos järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevat kiinteistöt käyttävät yhteisiä jätteiden keräilyvälineitä, on jätteen haltijoiden ilmoitettava tästä kirjallisesti kunnan jätehuollon valvontaviranomaiselle.

24 §

Sellaisten isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen
suurten jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi yhdyskuntajätteiden normaalin kuljetuksen yhteydessä,
on jätteen haltijan itse järjestettävä niiden kuljetus asianomaisen jätteen käsittelypaikkaan.

25 §

Sellaiset käytöstä poistettavat tavarat ja esineet, jotka voidaan
käyttää uudelleen sellaisenaan tai korjattuina, tulisi toimittaa
kuntien osoittamiin kierrätyspaikkoihin. Näihin paikkoihin ei
saa toimittaa hyödyntämiskelvottomia jätteitä.

26 §

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteet on kuljetettava joko
1

umpikorisessa kuljetusvälineessä tai pressulla
peitetyn kuljetusvälineen lavalla, ellei jäte ole huolellisesti pakattuna esimerkiksi säkkeihin

2

puristinlaittein varustetussa kuljetusvälineessä tai

3

keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa
jätesäiliössä.

Lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa sekä jätehuoltomääräysten 24 §:n tarkoittamissa tapauksissa saadaan tilapäisesti
jätteitä kuljettaa muillakin tavoin. Tällöin on huolehdittava siitä,
ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön.

27 §

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on
kielletty kello 22 - 6 välisenä aikana lukuun ottamatta kauppatoria ja tavarataloja, joissa kuormaus voidaan aloittaa kello 5.
Kielto ei koske jätteenä poiskuljetettavaa lunta.

6 LUKU
Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöillä
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28 §

Biojätteen sekä käymäläjätteen kompostointi on hoidettava
asianmukaisesti eikä siitä saa aiheutua haju-, pieneläin- tai
muuta terveyshaittaa taikka haittaa ympäristölle tai kiinteistön
muulle käytölle. Elintarvikejätteitä sisältävän biojätteen sekä
käymäläjätteen kompostoinnissa on käytettävä riittävästi seosainetta kuten purua, turvetta tai kuoriketta.
Kompostista ei saa valua nesteitä, jotka voivat pilata pinta- tai
pohjavesiä. Komposti ei myöskään saa aiheuttaa ympäristön
roskaantumista. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa.
Kompostoitaessa pihan ja puutarhan leikkuu- ja haravointitähteitä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla taajaasutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä on kompostin ympärille
rakennettava kehikko esimerkiksi laudoista tai muulla tavoin
kuten ympärillä olevilla istutuksilla tai komposti peittämällä estettävä kompostoitavien tähteiden leviäminen ympäristöön.
Elintarvikejätteitä sisältävää biojätettä kompostoitaessa on
käytettävä rakenteeltaan ja materiaaliltaan sellaista kompostoria, joka estää haittaeläinten kuten rottien, hiirien ja lintujen
pääsyn kompostiin, mutta sallii ilman kierron kompostissa.
Ympärivuotisessa elintarvikejätteiden kompostoinnissa on käytettävä lämpöeristettyä kompostoria, ellei kompostoria ole sijoitettu lämmitettävään tilaan tai kompostorin tilavuus ole riittävä
suuri varastoimaan kiinteistöllä 1.11. – 30.4. syntyvät elintarvikejätteet jäätymisen aiheuttama tilantarve huomioon ottaen.
Edellä mainittuna talviaikana elintarvikejätteitä sisältävää biojätettä voidaan tilapäisesti varastoida ulkotiloissa tiiviissä kannellisessa astiassa.
Sikäli kuin käymäläjätteen kompostointiin ei tarvita terveydensuojeluviranomaisen lupaa, on viemärillä varustamattoman
käymälän jäte aina kompostoitava lukuun ottamatta niitä maatiloja, joilla se voidaan käsitellä asianmukaisesti karjanlannan
mukana. Nesteen imeyttämiseksi sekä kärpästen ja hajun vähentämiseksi on tällaisessa käymälässä ulosteet peitettävä välittömästi soveltuvalla seosaineella. Käymälä on lisäksi varustettava tiiviillä alusastialla tai kaukalolla.
Muutoin on kompostoinnissa noudatettava kunnan antamia
kompostointiohjeita.

29 §

Kiinteistöllä saadaan polttaa samassa tulipesässä yhdessä
muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttokelpoisia yhdyskuntajätteitä kuten paperia, pahvia, kyllästämätöntä puuta
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ja polttokelpoiseksi merkittyä muovia edellyttäen, että savukaasut eivät aiheuta haittaa ympäristölle.
Ongelmajätteiden polttaminen on ehdottomasti kielletty.
Jätelain mukaisten jätteiden avopoltto on kielletty. Pihojen ja
puutarhojen haravointi- ja leikkuutähteiden avopoltossa on
noudatettava, mitä muissa kunnallisissa määräyksissä on säädetty sekä pelastusviranomaisten asettamia rajoituksia.

30 §

Säilörehun valmistuksessa syntyvän puristenesteen ja lannan
levittämisessä maahan sekä lannan patteroinnissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Tilapäistä varastointia varten lanta tulee imeyttää riittävään määrään turvetta, purua, kutterinlastua, kuoriketta, olkea tms. kuiviketta. Seos on varastoitava patterointivaatimusten mukaisesti.

31 §

Muu jätteiden käsittely ja jätteiden maahan hautaaminen on
kielletty. Kuitenkin biojätteitä, mikäli ne sisältävät vain hyvin
vähäisiä määriä kasvisperäisiä elintarvikejätteitä kuten kahvinporoja, hedelmien tai juuresten kuoria, voidaan kompostoimatta haudata tai peittää maahan edellyttäen, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle taikka kiinteistön muulle käytölle.

7 LUKU
Yleiset jätteiden käsittelypaikat

32 §

Yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja ovat:
1

Nousialan jäteasema

2

hyötyjätteiden vastaanottopaikat

3

jätteiden välivarastot ja jätteiden siirtokuormauspaikat

4

ongelmajätteiden vastaanottopaikat

5

lumenkaatopaikat.

15
33 §

Jätteiden toimittaminen yleisille jätteiden käsittelypaikoille on
sallittu vain ilmoitettuina aukioloaikoina.

34 §

Liikuttaessa yleisellä jätteiden käsittelypaikalla sekä tyhjennettäessä jätekuormia on noudatettava käsittelypaikan henkilökunnan antamia ohjeita.

35 §

Jätteiden keräily yleisellä jätteiden käsittelypaikalla ja sieltä
poiskuljettaminen on sallittu vain johtosäännöllä tai muulla
päätöksellä määrätyn kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaavan viranomaisen tai jätelaitosyhtiön luvalla ja sen määräämin ehdoin.
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8 LUKU
Erinäiset määräykset

36 §

Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava alueen puhtaudesta.
Alueen puhdistus ja jätteiden keräilyvälineiden tyhjennys on
tehtävä välittömästi tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin aina keräilyvälineiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa on alueen puhdistus tehtävä joka päivä tilaisuuden päätyttyä.
Alueella tulee olla jätteidenkeräilyvälineitä riittävästi. Keräilyvälineet on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä
ne moitteettomassa kunnossa. Alueella on lisäksi oltava riittävä määrä roskakoreja.

37 §

Johtosäännöllä tai muulla päätöksellä määrätty kunnan jätehuollon valvontaviranomainen voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää, mikäli jätteen määrän tai laadun vuoksi on
tarpeen:
1

talousjätteen maanpäälle sijoitetun keräilyvälineen
säännöllisen tyhjennysvälin pidentämisestä 21
§:ssä määrätystä 1.5. – 31.10. välisenä aikana
enintään kahdeksaan viikkoon asti ja 1.11. – 30.4.
välisenä aikana enintään kahteentoista viikkoon
asti

2

jätteiden keräilyvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi

3

yksittäisen jätteen haltijan vapauttamisesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuudesta
jätelain 11 §:n 2 momentin perusteella.

Tyhjennysvälin pidentäminen voidaan myöntää henkilö- ja
jätemäärän sekä omatoimisen jätteenkäsittelyasteen perusteella. Jätteistä ei tällöinkään saa aiheutua roskaantumis-, haju- tms. haittaa ympäristölle, terveydelle taikka kiinteistön
muulle käytölle.
Jätteiden keräilyvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttäminen määräajaksi tai jätteen haltijan vapauttaminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuudesta voidaan
myöntää, mikäli jätteen haltijan työn, loman, sairauden tms.
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syyn takia kiinteistö on käyttämättömänä yhtämittaisesti vähintään kaksi kuukautta tai kiinteistö on käyttämättömänä sen
omistussuhteista, huonokuntoisuudesta tms. johtuvasta syystä.
Lisäksi kunnan jätehuollon valvontaviranomainen voi hakemuksesta päättää yksittäistapauksessa erityisestä syystä
myös muusta 2 - 7 lukujen määräyksistä poikkeamisesta. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle taikka
kiinteistön muulle käytölle.

38 §

Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.10.2003.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Näillä määräyksillä kumotaan Savonlinnan liikelaitosten keskuksen johtokunnassa päätöksellä 13.2.2001 § 26 annetut
yleiset jätehuoltomääräykset.

