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YLEINEN OSA 

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) no-
jalla. Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan. Sitovat määräyk-
set sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia 
määräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätelaista ja muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista ja kuva-
taan muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi annetaan tietoa jätehuollosta. 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ot-
taen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat ja/tai vaa-
rat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuolto-
määräykset hyväksyy jätelain 91 §:n nojalla kunnan jätehuoltoviranomainen, jona alueella toimii Savon-
linnan alueellinen jätelautakunta. 

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuolto-
määräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistön haltijat toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. 
Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen 
ehkäisemistä. 

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, täydentäviä ja tarkentavia 
määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat 
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaan näitä kiinteistöjä ovat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiin-
teistöt sekä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan koulutustoiminnan kiinteistöt. Siten kaik-
kien kunnan asukkaiden, asumiseen ja kunnan toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja hal-
tijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Mikäli 
lainsäädäntö muuttuu, otetaan tämä huomioon jätehuoltomääräyksiä sovellettaessa. 

Elinkeinotoiminnan jätteiden osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos elinkeinotoiminnan 
jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä elinkeinotoiminnan harjoittajan pyynnöstä 
kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Muilta osin määräyksiä sovelletaan 
elinkeinotoiminnan jätteisiin vain rajoitetusti. Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jät-
teen haltijaa, jätelain 13 ja 15 §:n mukaisesti jätehuolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kul-
jetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. 

 

Etusijajärjestys 

Jätelaissa velvoitetaan noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mu-
kaan. Tämä tarkoittaa toimimista seuraavasti: 

1. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Tämä tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että hankintoja tehtäessä ostetaan vain tarpeellista ja sen verran kuin on tarvetta. 
Käytetyt tavarat, joille ei ole enää tarvetta, ohjataan uudelleen käyttöön. 
 

2. Syntynyt jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että rikkoutunut esine korjataan tai esineen osia puretaan, jotta ne voidaan käyttää 
uudelleen. 
 

3. Syntynyt jäte on toissijaisesti kierrätettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäte hyödynnetään mate-
riaalina ja kierrätetystä uusiomateriaalista tehdään uusia tuotteita. 
 

4. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jäte hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa. 
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5. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely. Jätteen loppukäsittelyä on esimerkiksi sijoit-

taminen kaatopaikalle. 

Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla asukkaille ja 
kunnan hallinto- ja palvelutoiminnalle lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Elinkei-
nonharjoittajia jätelain mukainen etusijajärjestys sitoo siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioi-
den lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Elinkeinotoiminnassa paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, 
muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys on järjestettävä jäteasetuksen mukaisesti. 

 

Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain 32 §:n nojalla seuraavat jätteet: 

1. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, 
mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, 

2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet, 
3. liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden 

kanssa sekä 
4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai 

muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Kunnan vastuulle kuuluvat siis kaikki yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät asumisessa sekä kunnan koulu-
tuslaitoksissa, kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, kunnallisessa hallinnossa, sekä edellä mainittujen 
kanssa yhdessä kerättävät muut yhdyskuntajätteet. Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden toiminto-
jen jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis järjestää tällaisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu vaarallisten jätteiden osalta koskee vain asumisessa syntyvää 
vaarallista jätettä. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu 
lisäksi kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta, 
johon sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat.  

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkul-
jetus (jätelaki § 37). Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle voimassa ole-
vien jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Tiettyjen edellytysten täyttyessä kunta voi jätelain 37 §:n nojalla päättää, että kiinteistöittäinen jätteen-
kuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan 
kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos: 

1. näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset; 
2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueel-

lista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 
3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon 

vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. 

Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus koskee lajiltaan tai laadultaan tie-
tyntyyppistä jätettä. 

Kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edel-
lytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen 

Jäte kuljetetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään 
käsittelyyn. Sekajäte toimitetaan edelleen Riikinvoiman ekovoimalaitokselle käsiteltäväksi. Tuottaja-
vastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimitetaan tuottajan osoittamiin paikkoihin. 
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Jätehuoltoon liittyminen 

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekä muiden sellaisten kiinteistöjen, joilla syntyy kunnan jä-
tehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa yhdyskuntajätettä, on liityttävä kunnan jätehuol-
tojärjestelmään. Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on jätelain 41 §:n mukaan luovutettava aina joko 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Liit-
tymisvaihtoehtoja ovat kiinteistökohtainen jäteastia, lähikiinteistöjen yhteinen jäteastia ja aluekeräys-
piste. Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle voimassa olevien jätehuol-
tomääräysten mukaisesti, kun kiinteistö on liitetty järjestettyyn jätehuoltoon käyttämällä kiinteistökoh-
taista jäteastiaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa. 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajät-
teen erilliskeräysastia. Aluekeräyspisteen käyttäjät vievät sekajätteen aluekeräyspisteeseen. 

Biojäte on lajiteltava pois sekajätteestä kaikilla kiinteistöillä. Biojäte on erilliskerättävä (jäteastia kiin-
teistöllä) tai käsiteltävä asianmukaisesti kiinteistöllä, mikäli jätehuoltomääräykset sen sallivat. 

Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä kiinteistöillä on oltava lisäksi erikseen jäteastiat hyötyjätteille, 
kuten kartongille, lasille, metallille ja muoville. Muutoin kierrätyskelpoiset jätelajit ja sellaiset jätteet, 
joita ei kerätä kiinteistöittäisesti, lajitellaan erikseen ja toimitetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n 
osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai tuottajan järjestämiin keräyspisteisiin. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä siihen, että vaaralliset jätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toimitetaan kunnan, Sa-
vonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan vastaanottopaikkoihin. 

 

Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätehuoltoviranomaisena toimii Savonlinnan alueelli-
nen jätelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat: 

• yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 
• jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset 
• jätetaksan hyväksyminen 
• jätemaksupäätökset ja maksujen perintä 
• jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 
• jätteenkuljetuksen seuranta 
• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 
• yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (JL 42 §) 

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-Sa-
von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat: 

• valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista 
• antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi 
• liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko 
• tehdä päätökset valvonta-asioissa 
• käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista 

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, on an-
nettu Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle. Jätehuoltoyhtiön tehtäviä ovat: 

• sekalaisen yhdyskuntajätteen alueellinen keräys 
• hyötyjätteiden alueellinen keräys ja tuottajavastuunalaisten jätteiden alueellisen keräyksen täy-

dentäminen 
• vaarallisten jätteiden vastaanotto 
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• jätteiden vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen: vastaanotto- ja käsittelypaikkojen rakentami-
nen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen 

• kunnan jätemaksujen laskutus 
• jäteneuvonta ja tiedotus 

 

Jätteiden keräys 

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä var-
ten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoituspaikka on 
kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Kunnallisen yh-
dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnalliseen jätehuolto-
järjestelmään. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kun-
nan jätehuoltojärjestelmään. 

Kaikilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään seka-
laisen yhdyskuntajätteen jäteastia. Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja 
toimitetaan kunnan tai Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämään hyötyjätteiden 
keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista pidetään yllä osoitteessa kier-
ratys.info. 

Jätehuoltomääräyksissä määritellyillä kiinteistöillä nämä lajitellut kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset 
jätelajit kerätään erikseen kiinteistöllä ja noudetaan kiinteistön keräyspaikasta. 

Jäteasetuksessa annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja merkitsemiseen liit-
tyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon rakentamismääräyskokoelma, 
kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat. 

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina 
pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua louk-
kaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä jäteas-
tioita, kuten kannellisia säiliöitä tai syväkeräyssäiliöitä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jäte-
lajille. Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, 
roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huoleh-
dittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa. 

Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä sen tyhjentämisestä vastaa-
van tahon (jätteen kuljettajan) ja tarvittaessa keräyspaikan ylläpidosta vastaavan tahon yhteystiedot.      

Lisäksi kiinteistökohtaisissa jäteastioissa suositellaan tuotavaksi esille kunkin jätelajin tunnusväri joko 
astian värinä tai jätelajia osoittavassa tarrassa. Jätelajien tunnusvärit ovat seuraavat: 

• Harmaa: sekajäte 
• Ruskea: biojäte 
• Vihreä: paperi 
• Sininen: kartonki 
• Musta: metalli 
• Valkoinen: lasi 
• Punainen: vaarallinen jäte 
• Oranssi: energiajäte  
• Keltainen: muu hyödyntämiskelpoinen jäte (esim. muovi) 

 

Jätteiden kuljetus 
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Yhdyskuntajätteet kuljetetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kunta tai kunnal-
linen jätehuoltoyhtiö huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta alueittain, tai kiinteistön 
haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön haltija huolehtii jätteen kuljettajan valitse-
misesta ja kilpailuttamisesta. Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan alueella (Enonkoski, Rantasalmi 
ja Savonlinna) on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jota kunta täydentää alueelli-
sella talousjätteen keräyksellä Rantasalmella ja Savonlinnassa. Enonkoskella kunta ei järjestä alueke-
räystä. 

Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettävästä jätteenkuljetusjärjestelmästä saa Savonlinnan Seu-
dun Jätehuolto Oy:ltä tai jätehuoltoviranomaiselta. 

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

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteen 
kuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. 

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja 
purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on 
oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja 
vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakir-
jan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuk-
sessa. 

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

 

Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuh-
distamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja 
ominaisuuksista riippumatta. 

Kuten asumisessa syntyvät lietteet, myös esimerkiksi kunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät 
lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.  

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelystä ja käsittelyjärjestelmien toiminnasta ja puhdistustehosta 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään kulloinkin voimassa olevassa ympäristönsuojelu-
lainsäädännössä. 

 

Elinkeinotoiminnan jätehuolto 

Elinkeinotoiminnan jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräysten § 1. 

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistoissa syntyvä jäte kerätään yhdessä muun kunnan 
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomää-
räyksissä annetut määräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa täysimääräisesti. 

Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi pyytää esimerkiksi yksityisen palveluntarjonnan puutteen tai palve-
lun kustannusten kohtuuttomuuden vuoksi kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuol-
tojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella etsittyään ensin 
yksityistä palvelua ensin Materiaalitorin kautta. 
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Tuottajavastuu 

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla tai maahantuojalla sekä pak-
kausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää 
markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kus-
tannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrät-
tämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. 

Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneu-
vojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset. 

Jätehuoltomääräyksissä annetaan edelleen pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita 
täydentämään tuottajan järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan käytöstä poistettujen pakkausten kier-
rättämistä. Vaikka kunta huolehtisi pakkausjätteiden täydentävästä keräyksestä, käsitellään pakkauk-
set tuottajan järjestelmissä. 

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettami-
nen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerrostalo- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiin-
teistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjes-
tää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä 
voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräys-
paperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräys-
pisteissä. 

 

Vaaralliset jätteet 

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Ta-
vallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat: 

• paristot 
• erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä 
• loisteputket ja elohopealamput 
• sähkö- ja elektroniikkaromu 
• maalit, lakat, liimat ja liuottimet 
• eräät puhdistusaineet 
• kyllästetty ja käsitelty puu 
• torjunta-aineet 
• jäteöljyt ja öljyiset jätteet 
• lääkejätteet 

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista ovat tuot-
tajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. 

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erik-
seen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. 
Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet. 

 

Rakennus- ja purkujäte 

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätettä. Etusijajärjestyksen mukaisesti 
mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja ai-
neista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisim-
man pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä. 



alueellinen jätelautakunta 

   10 /38  

 

 

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennus-
työmaalla mahdollisuuksien mukaan lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit: 

• betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
• kipsipohjaiset jätteet 
• kyllästämättömät puujätteet 
• metallijätteet 
• lasijätteet 
• muovijätteet 
• paperi- ja kartonkijätteet 
• maa- ja kiviainesjätteet 

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on kerättävä 
aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä astioissa. 

Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii omatoimisessa ja pienimuotoisessa rakennus- ja purkutoi-
minnassa syntyvien jätteiden kuljetuksesta, voidaan syntyvä jäte käsitellä kunnallisessa jätehuoltojär-
jestelmässä. 

 

Roskaantumisen ehkäisy 

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

Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja. Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa, sii-
voamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapahtunut. Tarkemmat 
määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain § 74. Siivoamisvelvollisuus on esimer-
kiksi tien pitäjällä, jos roskaantuminen on aiheutunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijai-
nen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle. 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden keräysasti-
oita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjes-
tettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että roskaantumisen ehkäise-
miseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä. 

 

Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset 

Jätehuoltomääräyksiä laadittaessa on pyritty parantamaan jätehierarkian toteutumista, jätehuollon to-
teutumisen seurantaa ja kuntalaisten tasavertaista kohtelua kunnan vastuulle kuuluvassa jätehuollossa. 
Tämän mahdollistamiseksi jäteastioiden tyhjennysvälejä on pidennetty, jätehuollon keskeyttämistä hel-
potettu, pyritty vähentämään poikkeuslupien tarvetta ja lisäämään ilmoitusmenettelyä. Savonlinnan 
kaupunkia, Rantasalmen ja Enonkosken kuntia koskevien jätehuoltomääräysten kokonaisuudistuksen 
tarve on kasvanut jätteiden hyödyntämis- ja lajittelumahdollisuuksien lisäännyttyä. Erityisesti muovi-
pakkausten lajitteleminen myös kotitalouksissa on luonut painetta tarkastella eri jätelajeille tarkoitet-
tujen erilliskeräysastioiden tyhjennysvälejä sekä jätteiden lajitteluvaatimuksia.   

Aikaisempaan nähden tyhjennysvälejä pidennetään seka- ja biojätteen osalta. Poikkeusluvalla sekajä-
teastian tyhjennysvälin voi edellytykset täyttävällä kiinteistöllä pidentää jopa 16 viikkoon. 

Kesäasuntojen jätehuollon järjestämistä on pyritty helpottamaan mahdollistamalla jätehuollon keskeyt-
täminen aiempaa pidemmäksi ajaksi ilman erillisen poikkeusluvan hakemista. Keskeyttäminen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi onnistuu ilmoitusmenettelyllä. Yli 6 kk kestävä jätehuollon keskeytys vaatii 
aina poikkeusluvan, on kertaluonteinen ja myönnetään enintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 
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Mikäli kiinteistölle on myönnetty tyhjennysvälin pidennys, täytyy myös alle 6 kuukauden jätehuollon kes-
keytykselle hakea poikkeuslupa. 

Yhteiskäyttöisiä jäteastioita koskevia määräyksiä tiukennettiin määrittelemällä ilmoituksella perustet-
taviin ns. jäterinkeihin tai -kimppoihin kuuluvien kiinteistöjen enimmäismäärä. Enintään viisi toisistaan 
lähietäisyydellä sijaitsevaa kiinteistöä voi perustaa yhteisen jätteiden keräyspaikan ilmoittamalla, sitä 
useamman kiinteistön yhteisen keräysastian käyttäminen vaatii poikkeusluvan kunnan jätehuoltovi-
ranomaiselta. Kiinteistöjen, jotka eivät sijaitse toisistaan lähietäisyydellä, yhteisen jäteastian käyttämi-
nen vaatii kunnan jätehuoltoviranomaisen myöntämän poikkeuksen jätehuoltomääräyksistä. 

Asumisessa syntyvien lietteiden osalta annetaan tarkempia määräyksiä koskien omatoimista käsittelyä 
ja sitä, minne liete kuljetetaan käsiteltäväksi. Lietettä saa kuljettaa vain ELY-keskuksen ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja. Tämä koskee myös niitä tapauksia, joissa naapuri käy tyh-
jentämässä saostus- ja/tai umpisäiliölietteet hyödyntääkseen ne omalla pellollaan. Ilman ympäristölu-
paa on sallittua tyhjentää yhteensä enintään viiden kiinteistön (tyhjentäjän oma kiinteistö + 4 naapuri-
kiinteistöä) saostus- ja umpisäiliölietteet ja hyödyntää ne lannoitustarkoituksessa omalla pellollaan, 
kun noudattaa lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (931/2000), maa- ja metsätalous-
ministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011) sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Ruo-
kavirasto on antanut omia ohjeita saostus- ja umpisäiliölietteen hyödyntämisestä maataloudessa. 

Pakkausten erilliskeräysvelvoitteita on tarpeen tiukentaa taajama-alueilla kierrätystavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tiukentuvien erilliskeräysvelvoitteiden toteuttamiselle annetaan määräaika, jotta kiinteis-
töillä on riittävä siirtymäaika järjestää tarpeelliset jäteastiat keräyspaikkaansa. Pakkausten erilliske-
räystä ei kuitenkaan velvoiteta, mikäli nouto kiinteistöltä ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta 
tarkoituksenmukaista. 

Lisätietoa 

Jätehuolto säätelevä lainsäädäntö: 

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi. 

Alla luettelo keskeisimmistä jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevista laeista, asetuksista ja 
valtioneuvoston päätöksistä: 

• Jätelaki 646/2011 
• Jäteasetus 179/2012 
• Ympäristönsuojelulaki 527/2014 
• Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 
• Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 
• Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 151/2013 

Lisätietoa jätehuollosta Savonlinnan kaupungissa sekä Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa antavat: 

• Savonlinnan alueellinen jätelautakunta 
• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
• Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 

Lisäksi tietoa kiinteistökohtaisen jätehuollon palveluista Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toi-
mialueella on saatavana paikallisilta jätteenkuljetusyrityksiltä. 
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JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 

1. SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET 

 Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueella. 

Sen lisäksi, mitä jätelaissa ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaan-
tumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä 
jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin 
jätteisiin. 

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla 
kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 

Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat 
seuraavat pykälät ja momentit: 5, 18 (momentit 1, 3-5, 7 ja 8), 19 (momentti 1), 20, 22 (momentit 1-4, 
6), 25 (momentit 1, 2, 6, 8-10), 26, 27, 29-31, 35, (momentit 1-6), 37-46. 

Elinkeinotoiminnassa syntyvään jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten § 18-20, 
35, 39 siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen 
sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten ja eläinlääkintälai-
tosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen 
jätehuollon järjestämiseen. 

 Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä käytettävien termien määritelmiä:   

Aluekeräysmaksu - Vuotuinen kunnan jätemaksu, joka veloitetaan kiinteistöistä, joita ei ole liitetty jär-
jestettyyn jätehuoltoon kiinteistökohtaisesti. Maksun maksaminen oikeuttaa viemään kiinteistöllä syn-
tyvä sekajäte kunnallisen jätehuoltoyhtiön ylläpitämään aluekeräykseen. 

Aluekeräyspiste - Miehittämätön, jätehuoltoyhtiön ylläpitämä yhteiskeräyspiste, joka on tarkoitettu ai-
noastaan asumisessa syntyneelle sekalaiselle, hyötykäyttökelvottomalle talousjätteelle. Käyttöoikeus 
vaatii kiinteistökohtaisen asiakkuuden jätehuoltoyhtiön kanssa. 

Asbestijäte - Jätettä, joka sisältää kuitumaisia silikaattimineraaleja, kuten krysotiiliä, krokidoliittiä, 
amosiittiä, antofylliittiä, tremoliittia tai aktinoliittiä, sekä muita silikaattikuituja, joilla on samantyyppi-
nen koostumus ja terveyttä vaarantava vaikutus ihmisen elimistöön. 

Asumisessa syntyvä jäte - Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte ja siihen rinnastettava jäte, joka asuk-
kaan on toimitettava lajiteltuna keräysvälineisiin (joihin hänellä on käyttöoikeus) jätteiden kuljetta-
miseksi kunnan tai jätehuoltoyhtiön järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteiden hyödyntämistä tai kä-
sittelyä varten tai ekopisteisiin tai muuhun tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.  

Biojäte - Biojäte, biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte sekä biologisesti hajoava puutarha- ja 
puistojäte.  

Eettinen jäte - Terveydenhuollossa syntyvä tunnistettava ja ei-tunnistettava biologinen jäte, joka perin-
teiselle jätteenkäsittelylaitokselle joutuessaan herättää eettisiä kysymyksiä. 
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Ekopiste - Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämä alueellinen keräyspaikka, jossa 
kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä sekalaista 
yhdyskuntajätettä.  

Elintarvikejäte - Ruuanvalmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneet ruoka-ainekset ja 
elintarvikkeet sekä ruuantähteet samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä kaupassa 
syntyvä biojäte. 

Erilliskeräys - Jätteen keräys siten, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan eril-
lään uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, muun hyödyntämäisen taikka muun erityisen käsitte-
lyn helpottamiseksi. 

Erityisjäte - Jätettä, jota ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta joka vaatii haitallisuutensa, laatunsa 
tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityis-
jätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet. 

Haja-asutusalue - Taajaman ulkopuolinen alue. 

Haravointijäte - Puutarhasta ja viheralueilta koottu biohajoava jäte, joka ei sisällä oksia tai risuja. 

Hyötyjäte - Jäte, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä materiaali tai energia 
voidaan hyödyntää, ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. biojäte, energiajäte, 
keräyskartonki, keräyspaperi, lasi, metalli, pahvi, polttokelpoinen jäte, puujäte ja tekstiili. 

Jälkikompostointi - Jälkikompostoinnilla tarkoitetaan kompostorista poistetun osittain maatuneen 
kompostin kompostoimista varsinaisen kompostorin ulkopuolella. 

Jäte - Jätteeksi nimitetään sellaisia aineita ja esineitä, jotka niiden haltija on poistanut käytöstä, aikoo 
poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Jäteastian ylläpitäjä - Yleisellä alueella kaikkien käytettävissä olevan kunnallisen yhdyskuntajätehuol-
lon ulkopuolisen jäteastian ylläpitäjä (esim. puistojen ja kadunvarsien jäteastiat). 

Jätehuolto - Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan lukien tällaisen toimin-
nan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä. 

Jätehuoltoyhtiö - Savonlinnan kaupungin sekä Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken kuntien omis-
tama alueellinen jätehuoltoyhtiö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. 

Jätehuoltorekisteri - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämä jätehuollon rekisteri, jossa 
on tiedot hyväksytyistä jätteen ammattimaisista kuljettajista tai jätteen välittäjistä. 

Jäteasema- Jätteiden vastaanottopaikka, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kier-
rätystä tai hyödyntämistä. 

Jätejae - Aine tai esine, joka voidaan erillisenä tunnistaa ja tarvittaessa ottaa erilleen jätteestä. 

Jätelaji - Yhdestä tai useammasta jätteestä eli jätejakeesta tai -komponentista muodostuva jäteseos. 

Jätteen haltija - Jätteen tuottaja taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka hallussa jäte on. 

Jätteen hyödyntäminen - Toiminta, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolai-
toksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä 
aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. Esim. biojätteen kom-
postointi ja kompostimullan käyttäminen maanparannusaineena kiinteistöllä. 

Jätteen keräys - Jätteen kokoaminen kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestä-
mään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mu-
kaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. 

Jätteen kuljettaja - Se, joka vastaa jätteen kuljetuksesta. 
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Jätteen käsittely - Jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely, mukaan lukien hyödyntämisen tai loppu-
käsittelyn valmistelu. 

Jätteen tuottaja - Se, jonka toiminnasta syntyy jätettä tai jonka esikäsittely-, sekoittamis- tai muun toi-
minnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai koostumus muuttuvat. 

Jätteen välittäjä - Se, joka ammattimaisesti ostaa tai myy jätettä taikka välittää jätettä tai jätehuollon 
palveluita muiden lukuun, mukaan lukien välittäjä, joka ei ota jätettä fyysisesti haltuunsa. 

Kartonkipakkaus - Materiaalihyötykäyttöön soveltuvat paperi-, pahvi- ja kartonkipakkaukset sekä nes-
tekartonkipakkaukset. 

Keräyspaikka - Yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu yksityinen vastaanotto-
paikka, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. 

Keräyspiste - Yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu yleinen vastaanottopaikka, 
jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. 

Kierrätys - Toiminta, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai 
muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen 
valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus - Kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jät-
teet noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiske-
räyspisteestä. 

Kiinteistön haltija - Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija. 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jossa kiinteistön 
haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen 
kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Komposti(multa) - Kompostoinnin lopputuote sellaisenaan tai jälkikäsiteltynä esim. seulomalla tai se-
koitettuna muihin materiaaleihin. 

Kompostointi - Kiinteän biohajoavan materiaalin aerobista hajottamista mikrobien avulla hallituissa 
oloissa. 

Kompostori - Säiliö, jonka sisällä kompostoidaan biohajoavaa jätettä. 

Kuljetusjärjestelmäpäätös - Jätehuoltoviranomaisen tekemä päätös tiettyjen jätelajien ja alueiden 
kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jossa kunta vastaa jätteenkul-
jetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. Kiinteistön haltija sopii kunnan kanssa jätehuollon järjestämistavasta kiinteistöllä. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte - Asumisessa syntyvä jäte, mu-
kaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, kunnan koulutustoimin-
nassa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syn-
tyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluva jäte - Muu kuin kunnan 
vastuulle kuuluva jäte, jonka jätehuolto kunnan on järjestettävä, jos jätteen haltija tätä muun palvelun-
tarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltä-
väksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu). 

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet - Jätteet, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jäte-
huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan 
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. 
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Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva kiinteistö - Kiinteistöt, joilla syntyy kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvaa jätettä. 

Kunnan jätehuoltojärjestelmä - Kunnan järjestämä jätehuollon kokonaisuus, jonka kautta kunta huo-
lehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä 
koostuu keräyspisteistä ja vastaanottopaikoista, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden 
käsittelystä. 

Kyllästetty puu - Puutavara, johon kyllästysprosessissa imeytetty erilaisia puuta suojaavia aineita, ku-
ten kupari-, kromi- ja arseeniyhdisteitä tai kreosiittia. 

Käsitelty puu - Maalattu, lakattu, kyllästetty tai muulla vastaavalla tavalla käsitelty puujäte. 

Käsittelemätön puu – Puutavara, jota ei ole maalattu, lakattu, kyllästetty tai muulla tavalla käsitelty. 

Käymäläjäte - Käymälöissä syntyvä ulosteperäinen jäte. 

Lasipakkaus - Käytöstä poistetut kierrätyskelpoiset tyhjät ja kirkkaat tai värilliset lasipakkaukset. 

Lähikiinteistö - Taajamassa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä ja haja-asutusalu-
eella naapuria tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiin-
teistöjä. 

Materiaalitori - Motiva Oy:n ylläpitämä yritysten internetpohjainen alusta jätehuollon palveluiden tar-
joamiseen ja etsimiseen. Mikäli jätteen haltija ei Materiaalitorin kautta löydä yksityistä jätehuollon pal-
velua, hänellä on mahdollisuus pyytää palvelua kunnalliselta jätelaitokselta kunnan toissijaisen vastuun 
perusteella. 

Metalliromu - Käytöstä poistettu metalli. 

Muovijäte - Muu käytöstä poistettu/kierrätyskelpoinen muovi. 

Muovipakkaukset - Käytöstä poistetut muovipakkaukset. 

Perusmaksu - Jätehuollon perusmaksu on julkisoikeudellinen ja ulosottokelpoinen kunnan jätehuolto-
viranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätelaki 646/2011, luku 9, jätehuollon mak-
sut). Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja. Maksu pe-
ritään kerran vuodessa kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituiseen ja vapaa-ajan 
asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Maksu otettiin Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan 
toimialueella käyttöön vuonna 2013.  

Pienjäteasema - Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämä valvottu pääasiassa kierrätettävien 
jätteiden tuontipaikka, jossa ei ole käsittelytoimintaa.  

Pienkiinteistö - Omakotitalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto. 

Pienmetalli - Käytöstä poistetut metallipakkaukset ja muut pienikokoiset metalliromut. 

Pienpuhdistamo - Pienpuhdistamot eli laitepuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia tai esivalmisteisista 
osista paikalla koottavia laitteita, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemi-
allisesti. Pienpuhdistamoita ovat panospuhdistamot, biosuodattimet/-suotimet, jatkuvatoimiset aktiivi-
lietepuhdistamot sekä bioroottorit. 

Puutarhajäte - Pihan ja pihan hoidossa syntyvä maatuva pienijakeinen jäte, kuten ruohot, puiden leh-
det, risut ja oksat. 

Rakennus- ja purkujäte - Rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentami-
sessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä muissa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvä 
jäte. 
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Riskijäte - Terveydenhuollon laitosten tartuntavaaralliset, viiltävät ja pistävät jätteet, kudosjätteet tai 
näihin verrattavat jätteet. 

Saostus- ja umpisäiliöliete - Talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai 
muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuva liete. 

Sekajäte - Sekalainen yhdyskuntajäte; yhdyskuntajäte, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypai-
kalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. 

Sekajäte energiaksi - Nimike, jolla Savonlinnan seudulla kerätään sekajätettä. 

Sähkö- ja elektroniikkaromu - SER-jäte; Käytöstä poistetut laitteet, jotka tarvitsevat toimiakseen säh-
kövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. 

Taajama - Asemakaavoitettu alue pois lukien ranta-asemakaavoitetut alueet. 

Tuottajavastuunalainen jäte - Jäte, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jä-
telain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toi-
miva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, ro-
muautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. 

Tuottajayhteisö - Yhtiö tai yhdistys, joka vastaa tuotteiden maahantuojien ja myyjien yhteisönä jättei-
den kierrätyksestä. 

Uudelleenkäyttö - Tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on 
alun perin suunniteltu. 

Vaarallinen jäte - Jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus; palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympä-
ristölle vaaralliset jätteet.  

Vapaa-ajan asunto - Yksityishenkilön tai yrityksen omistama pääosin yksityishenkilöiden omaan käyt-
töön tarkoitettu kesämökki, vuokrattava lomamökki ja vuokraosake tai muu vastaava vapaa-ajan asuin-
rakennus. 

Yhdyskuntajäte - Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvä jäte, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi, tekstiili- ja biojäte sekä käytöstä 
poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet, sekä laadultaan siihen 
rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte; ei kuitenkaan saostus- ja umpisäi-
liöliete. 

Yhteisastia – Yhteinen jäteastia; Kahden tai useamman kiinteistön yhdessä ylläpitämä yksityinen jät-
teiden keräyspaikka keräysvälineineen ja osakaskiinteistöineen kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa. Ns. jäterinki tai jätekimppa. 

Yhteisastian käyttäjä - Kiinteistö, jolta jätteet kuljetetaan yhteiseen jäteastiaan, sekä kyseisen kiinteis-
tön asukkaat. 

Yhteisastian vastuuhenkilö - Yhteiskäytössä olevan, kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan 
jäteastian vastuuhenkilö. 

 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 uudelleenkäyttöä 
varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään 
esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen 
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kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras 
lopputulos. 

2. KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN 

 Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjes-
telmään kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyk-
siä. 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 
kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta näiden määräysten §:n 12 mukaisiin Savonlinnan Seudun Jäte-
huolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskun-
tajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaik-
kaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

Mikäli kiinteistön haltija ei järjestä kiinteistölleen tai sen läheisyyteen kiinteistökohtaista jätteenkeräys-
paikkaa, kiinteistö on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekajätteen aluekeräyksen kautta ja 
kiinteistön haltijalta veloitetaan aluekeräysmaksu. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva 
jäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen. 

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta on päättänyt, että sen toimialueella sovelletaan jätelain 
(646/2011) § 37 mukaista kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Tämä tarkoittaa, että kiin-
teistön haltija sopii itse valitsemansa yrityksen kanssa kiinteistöllä syntyvien jätteiden kuljettamisesta 
kiinteistön keräyspaikasta näiden jätehuoltomääräysten § 12 mukaisiin Savonlinnan Seudun Jätehuolto 
Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kuljetusyrityksen on oltava hyväksytty jätehuoltorekisteriin. 
Mikäli kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta ei järjestetä, kiinteistö liitetään kunnan jätehuoltojärjestel-
mään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n järjestämän aluekeräyksen kautta. 

 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvolli-
suuden perusteella 

Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto, jos 
jätteen haltija tätä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään so-
veltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Pyynnön voi jätteen haltijan 
puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö 
koskee jätteen käsittelyä. Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva 
kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, 1 momentissa 
tarkoitetun muun palveluntarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua kos-
kevan pyynnön edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut Materiaalitorissa (ks. ’materiaalitori’) 
tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta, ja että tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole 
kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. 

Palveluntarjonnan puutteen todentamisen jälkeen jätteen haltija voi tehdä Savonlinnan Seudun Jäte-
huolto Oy:n kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen enintään kolme vuotta voimassa olevan kirjal-
lisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä sopii, mitä palveluita kyseinen so-
pimus koskee. 

 Liittyminen kiinteistöittäiseen jätehuoltoon 

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan alueella kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä 
vastaa kiinteistön haltija. 
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Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuol-
torekisteriin hyväksyttyyn jätteen kuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljetta-
misesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmis-
taa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus 
saada jätteen kuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty 
kyseiseen rekisteriin. 

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan alueella kiinteistön liittämisestä jätteenkuljetukseen, jätehuol-
lon järjestämisestä ja siihen liittyvien ilmoitusten tekemisestä jätehuoltoviranomaiselle vastaa kiinteis-
tön haltija.   

 Kiinteistökohtainen jäteastia 

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

Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöit-
täistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan. 

 Yhteisen jäteastian perustaminen 

Lähikiinteistöt voivat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon käyttämällä yhteistä jäteastiaa eli perustaa jäte-
ringin tai jätekimpan. Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekä sekajätteen, erilaisten hyötyjätelajien että 
biojätteen keräämiseen. Kiinteistöjen haltijat tekevät keskinäisen sopimuksen yhteisen jäteastian käy-
töstä ja nimeävät vastuuhenkilön hoitamaan jätteenkuljetuksen järjestämistä. Yhteisastian käyttäjät jär-
jestävät jätteiden keräyspaikan ja sopivat jätemaksujen jakamisesta keskenään. Yhteisastian käyttäjäksi 
ei voi liittyä ilman vastuuhenkilön suostumusta. Lähikiinteistöjen liittämistä yhteisastian käyttäjiksi ei 
saa ilman painavaa syytä estää eikä käyttäjäksi liitettyä kiinteistöä erottaa ilman riittävää syytä. 

Yhteisastian käytöstä, käytössä tapahtuvista muutoksista ja yhteisastian käytöstä luopumisesta on il-
moitettava etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteen-
kuljetuksessa ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle. Ilmoituksen tulee sisäl-
tää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, yhteisen jäteastian sijainti ja koko 
sekä tiedot jäteastian käyttäjiksi liittyneistä kiinteistöistä. 

Yhteisen jäteastian käyttäjillä on oltava käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomää-
räysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Yhteistä jäteastiaa käyttävältä kiinteistöltä on toimitet-
tava kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte yhteiseen jäteastiaan. Hyötyjätteet tulee toimittaa eko-
pisteeseen tai muuhun niille osoitettuun tuottajan tai kunnan keräyspaikkaan, mikäli näille ei ole järjes-
tetty yhteiseen keräyspaikkaan erilliskeräysastiaa. 

Muiden kuin lähikiinteistöjen yhteisen jäteastian käyttäminen vaatii jätehuoltoviranomaisen myöntä-
män poikkeamispäätöksen näistä jätehuoltomääräyksistä. 

Yhteistä jäteastiaa tai kompostoria käyttävien lähikiinteistöjen maksimilukumäärä on viisi. Tätä useam-
man kiinteistön yhteisastian käyttämiseksi on haettava poikkeusta jätehuoltomääräyksistä kunnan jä-
tehuoltoviranomaiselta. 

Mikäli yhteisen jäteastian toiminnassa todetaan jätehuollon järjestämistä vaikeuttavia häiriöitä, voi jä-
tehuoltoviranomainen yhteisastian vastuuhenkilön, toisen yhteisastian käyttäjän, valvovan viranomai-
sen tai jäteastian tyhjentävän kuljetusyrityksen hakemuksesta kieltää yhteisen jäteastian käyttämisen 
tai erottaa yksittäisen käyttäjän.  

Yhteisen jäteastian käyttäminen ei vapauta kiinteistön haltijaa kiinteistökohtaisesta jätehuollon perus-
maksusta ja mahdollisesta kuntalisästä, jotka laskutetaan aina kiinteistön haltijalta erikseen. 

Kiinteistöjen yhteistä kompostointia käsitellään näiden määräysten §:ssä 18. 
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 Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät 

Alueilla, joissa on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, korttelikohtainen keräysjärjestelmä tai 
muu vastaava järjestelmä, kiinteistöt liittyvät kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymällä putki-
keräysjärjestelmän/korttelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän/muun vastaavan järjestelmän käyttä-
jäksi. 

Putkikeräysjärjestelmään tai korttelikohtaiseen syväkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jä-
teastiana toimii putkikeräysjärjestelmän syöttöpaikka tai yhteinen syväkeräysastia sekä korttelikohtai-
nen keräyshuone, jossa on jäteastiat sellaisille putkikeräysjärjestelmään soveltumattomille jätteille, 
jotka voidaan kuitenkin kuljettaa tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettami-
nen 

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi 
sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspis-
teisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanotto-
paikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopal-
velun sellaista tarjoavalta jätehuoltoyritykseltä. Jätehuoltoyrityksen on oltava hyväksytty ELY-keskuk-
sen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. 

Jätteen kuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuol-
tomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiin-
teistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden 
kuljettamisesta Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan.  

 Aluekeräyspiste 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt liitetään sekajätteelle tarkoitettujen 
aluekeräyspisteiden käyttäjiksi. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n on ilmoitettava välittömästi asuin-
kiinteistön omistajalle tai haltijalle liittämisestä ja kerrottava liittämisen perusteet sekä liittämisestä 
seuraavat velvoitteet. 

Kiinteistön haltija voi liittää kiinteistönsä sekajätteen aluekeräykseen ottamalla yhteyttä ja sopimalla 
asiasta Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa. 

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella ole-
villa kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa tervey-
delle tai ympäristölle. 

 Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuulu-
vat jätteet on toimitettava Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamiin paikkoihin. 

Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n järjestämät vastaan-
ottopaikat, kuten Nousialan jäteasema sekä Kerimäen ja Rantasalmen pienjäteasemat. Tuottajavastuun-
alaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista tietoa järjestämistään vastaanotto-
paikoista tietoverkossa. Listaus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamista vastaanottopaikoista 
on saatavana osoitteessa: www.savonlinna.fi/jatehuolto. 
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Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien 
ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettui-
hin paikkoihin. 

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai kä-
sittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vas-
taanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 

3. JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 

 Erikseen lajiteltavat jätelajit 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä talousjätteestä on lajitel-
tava erikseen biojäte, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Jätteen haltija 
huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Niitä hyötyjätteitä, joiden keräystä ei ole 
alueella järjestetty kunnan tai tuottajan toimesta, ei velvoiteta lajiteltavan. 

Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjät-
teet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai ekopisteeseen. 

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö 
kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava 
jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteen-
kuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jät-
teen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. 

Muut hyötyjätteet toimitetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n järjestämään vastaanottopaikkaan. 

 Sekajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten 
lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön talousjätteen jäteastiaan. Sekajätteelle tarkoitettuun 
jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta 
energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään seka-
jätteelle tarkoitettu jäteastia kiinteistön haltijan järjestämänä. 

 Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet  

Kaikilla asuinkiinteistöillä on lajiteltava ja eroteltava biojäte. Taajama-alueilla asumisessa syntyvät hyö-
tyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 

Jätelaji Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä 

Biojäte Aina 

Sekajäte Aina 

Kartonkipakkaukset 10 huoneistoa 

*Kartonkipakkaukset 5 huoneistoa 

Keräyspaperi 10 huoneistoa 

*Keräyspaperi 5 huoneistoa 
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*Lasipakkaukset 10 huoneistoa 

**Lasipakkaukset 5 huoneistoa 

*Pienmetalli 10 huoneistoa 

**Pienmetalli 5 huoneistoa 

*Muovipakkaukset 10 huoneistoa 

**Muovipakkaukset 5 huoneistoa 

*Keräys on järjestettävä 31.12.2021 mennessä taajama-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä. Keräystä ei 
velvoiteta, mikäli nouto kiinteistöltä ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista 
(esim. pitkä kuljetusmatka keräyskohteeseen). 

**Keräys on järjestettävä 31.12.2022 mennessä taajama-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä. Keräystä ei 
velvoiteta, mikäli nouto kiinteistöltä ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista 
(esim. pitkä kuljetusmatka keräyskohteeseen).   

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä 
kiinteistöllä. 

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjät-
teiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.  

Asumisessa syntyvä kierrätyskelvoton muovijäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. 

Mikäli kiinteistö ei näiden määräysten mukaan ole velvollinen hankkimaan jollekin em. jätelajille eril-
listä keräysvälinettä, hyötyjätteet tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan jär-
jestämiin ekopisteisiin tai vastaanottopaikkoihin. 

 Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä synty-
vien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla toimisto-, liike-, koulu-, ravintola-, teollisuus- ja 
muilla vastaavilla kiinteistöillä on oltava erilliset keräysvälineet syntypaikkalajitellulle sekajätteelle ja 
biojätteelle (mikäli ei kompostoida kiinteistöllä), ja tämän lisäksi seuraaville jätelajeille, mikäli niitä syn-
tyy hyvin vähäisiä määriä enemmän: 

• kartonkipakkaukset 
• keräyspaperi (jätelain § 49 ja 50 mukaisesti) 
• lasipakkaukset 
• pienmetalli 
• muovipakkaukset 
• muille mahdollisille hyödyntämiskelpoisille jätejakeille, jos niiden erilliskeräys on logistiikan ja 

ympäristövaikutusten kannalta mahdollista. 

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjät-
teiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjät-
teet tulee kuljettaa kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 

Mikäli toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympäristölupa, sen on noudatettava lupamääräyksissä 
asetettuja hyötyjätteen lajittelu- ja käsittelyvaatimuksia.    

 Muut erikseen kerättävät jätteet 
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Tuottajavastuun alaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä 
erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on 
toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.  

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

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuol-
tomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan tai kunnallisen jätehuoltoyhtiön osoittamaan vas-
taanottopaikkaan. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä 
rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 

Mikäli asuinhuoneiston asukas tai omistaja itse huolehtii omatoimisessa ja pienimuotoisessa rakenta-
misessa ja remontoinnissa syntyvien rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, voidaan syntyvä jäte 
käsitellä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kun-
nallisen jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

4. OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 

 Kompostointi    

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja yl-
läpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompos-
toinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä 
vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen kompostori. Kiinteistöjen 
yhteisestä kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. 

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 
kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Ympärivuotisessa kompostoinnissa on käytettävä 
lämpöeristettyä kompostoria, mikäli kompostoria ei voida sijoittaa lämmitettyyn tilaan tai kompostori 
ei ole riittävän tilava varastoimaan kiinteistöllä koko talviaikana syntyvän elintarvikejätteen jäätymisen 
aiheuttama tilantarve huomioon ottaen. Elintarvikejätettä voidaan talvikuukausina varastoida tiiviissä, 
kannellisessa astiassa, kun varastoidun biojätteen kompostoi kesäaikana asianmukaisesti komposto-
rissa. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 
Tarvittava jälkikompostointi saadaan tehdä kompostisäiliön ulkopuolella riittävää huolellisuutta nou-
dattaen. Valmis kompostimulta tulee ensisijaisesti hyötykäyttää lannoitteena tai levittää muutoin kas-
vukerrokseen. 

Hyvin vähäinen määrä elintarvikejätteitä voidaan kompostoida kompostikäymälässä, mikäli se on kom-
postikäymälän valmistajan ohjeiden mukaan sallittu ja se täyttää momentin 3 vaatimukset.  

Kuiva- ja kompostikäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 36 §:ssä tarkoitet-
tua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmas-
toidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan 
on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kun-
nossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 

Kuiva- ja kompostikäymälän suotonestettä voidaan laimennettuna (vähintään suhteessa 1 osa suoto-
nestettä + 2 osaa vettä) käyttää vähäisessä määrin maaperään lannoitustarkoituksessa. Mikäli suoto-
nestettä syntyy vain vähän, voidaan se laimentamattomana käyttää suljetussa kompostorissa heräteai-
neena. Mikäli suotonestettä ei pystytä hyödyntämään kiinteistöllä, tulee se toimittaa kunnan jäteveden-
puhdistamolle. 
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Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa ja kompostikehikossa. Taaja-
man ulkopuolella puutarhajätteet saa kompostoida myös aumassa. Kompostoria on hoidettava asian-
mukaisesti. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava kunnan tai 
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan. 

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi 
jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jäteve-
siviemäriin on kielletty. 

 Jätteen polttaminen 

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

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja met-
sätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä kä-
sittelemätöntä puujätettä. 

Kiinteistön tulipesissä voi polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä polt-
tokelpoista paperia, pahvia ja kartonkia. 

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 

 Jätteiden hautaaminen 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuk-
sen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet ensisijaisesti haudataan tai 
tuhkataan. Mikäli kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai terveydensuojelujärjestyksessä on an-
nettu tiukempia määräyksiä, on niitä noudatettava. 

 Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luo-
kiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu ns. MARA-asetuksen ja kunnan ympäristönsuo-
jelumääräysten mukaisesti tai muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Edellytyk-
senä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten 
käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

5. JÄTEASTIAT 

 Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mu-
kaista jätteiden keräämistä varten.  

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 
jätemäärää. 

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaa-
lin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää: 
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1. Käsin siirrettävissä olevia tartuntakahvoin, pyörin ja kansin varustettuja jäteastioita, jotka 
soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun. Jäteastia voi olla tilavuudeltaan asuinkiin-
teistöllä enintään 660 l. Astiat voivat olla monilokeroisia.   

2. Maanpäällisiä kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteau-
tojen koneelliseen kuormaukseen kiinteistöllä.    

3. Vaihtolavoja ja -säiliöitä, jotka kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan tyhjennettä-
väksi. 

4. Maahan upotettavia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä. 
5. Rullakoita pahvinkeräykseen. 
6. Paalaimia soveltuville jätelajeille. 
7. Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia 

muita jäteastioita.  

Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

Elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin 
jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturval-
lisuutta ja ne täyttävät jäteastioille asetetut SFS-EN-standardit. 

 Jäteastian merkitseminen  

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

Keräysvälineiden tyhjennyksestä vastaavan tulee huolehtia, että keräysvälineissä tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä on tyhjennyksestä vastaavan yhteystiedot. 

Jäteastian tarkka sijainti on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli se ei sijaitse kiinteistön raken-
nusten välittömässä läheisyydessä tai pihaliittymässä. 

Jäteastioiden värityksessä suositellaan käytettäväksi ohjeellisia värejä, mikäli se on mahdollista. Keräys-
välineiden ohjeelliset värit ovat seuraavat: 

Jätelaji Väri 

Biojäte Ruskea  

Kartonkipakkaukset Sininen 

Keräyspaperi Vihreä 

Lasipakkaukset Valkoinen 

Pienmetalli Musta 

Sekajäte Harmaa 

Vaarallinen jäte Punainen 

Muovipakkaukset Keltainen 

Muut hyötykäyttökelpoiset jätelajit 

 Jäteastioiden täyttäminen 

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. 
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Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jä-
teastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusris-
kin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään: 

 Painoraja  

alle 120 l astiat 20 kg 

121-240 l astiat 40 kg 

241-660 l astiat 80 kg  

Koneellisesti kuormat-
tava jätesäiliö 

100 kg/m3 

Muiden keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen jätehuollon to-
teuttajan kanssa tehtävällä sopimuksella. 

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi laittaa jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle 
varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen.  Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteen-
kuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen 
turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa enintään 15 kg. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laa-
tunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Keräysvä-
lineen ulkopuolelle ei saa sijoittaa biojätettä tai pilaantuvaa sekajätettä. 

Kiinteistön jätteille tarkoitetun keräyspaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sel-
laista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata riittävän tiiviisti ennen niiden sijoittamista 
jäteastiaan. 

Biojätteen keräysvälineen sisään tulee sijoittaa märkäluja biohajoavasta materiaalista valmistettu säkki.  

Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.  

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Jätteet on sijoitettava 
jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.  

Sekajätteen keräysastiaan ei saa laittaa:  

• biojätteitä eikä muitakaan hyötyjätteitä, joiden keräys alueella on järjestetty 
• käymäläjätteitä, lietteitä eikä lantaa 
• palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä  
• nestemäisiä jätteitä, ellei niitä ole imeytetty puruun, turpeeseen tms. materiaaliin, eikä lunta 
• vaarallisia jätteitä 
• erityisjätteitä eikä riskijätteitä  
• sähkö- ja elektroniikkaromua 
• ajoneuvojen renkaita 
• aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voi-

vat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsit-
televille tai jätteenkäsittelijälle 

• aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittä-
västi jätteen kuormaamista tai purkamista 

• rakennustoiminnan tuotanto- tai purkujätteitä mukaan lukien betoni-, tiili- ja kiviainesjät-
teet 

• metalliromuja  
• hiekoitushiekkaa eikä muita maa-aineksia 
• käsisammuttimia 
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Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajätteen keräysastiaan tiivii-
seen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 

 Tyhjennysvälit 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta 
aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraa-
vasti: 

Jätelaji Tyhjennysväli enintään 
kesäaikana (viikot 18-40) 

*Tyhjennysväli enintään 
talviaikana (viikot 41-17) 

Sekajäte 8 viikkoa 8 viikkoa 

Sekajäte, maahan upotettu säiliö  8 viikkoa 8 viikkoa 

Biojäte 1 viikkoa 4 viikkoa 

**Biojäte, pakattuna ja kuivitettuna 2 viikkoa 4 viikkoa, ***8 viikkoa 

Biojäte, koneellisella jäähdytyksellä va-
rustettu säiliö 

4 viikkoa 8 viikkoa 

Biojäte, maahan upotettu säiliö 4 viikkoa 8 viikkoa 

Kartonkipakkaukset 4 viikkoa 8 viikkoa 

Lasipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa 

Keräyspaperi 16 viikkoa 16 viikkoa 

Muovipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa 

Pienmetalli 16 viikkoa 16 viikkoa  

*Ei sovelleta lämpimään tilaan sijoitettuja jäteastioita. Lämpimään tilaan sijoitetut jäteastiat tyhjenne-
tään talviaikana samoin enimmäistyhjennysvälein kuin kesällä. 

**Biojätteet tulee pakata niin, ettei niistä aiheudu hajuhaittoja eikä keräysvälineen likaantumista. Bio-
jätteen keräysastiassa tulee käyttää biohajoavaa suojasäkkiä. Biojätteet eivät saa olla biohajoamatto-
missa muovipusseissa tai -säkeissä. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa neste-
mäistä biojätettä. Talvella biojätteiden jäätymisen ehkäisemiseksi biojätteen kanssa on käytettävä riittä-
västi kuiviketta, kuten puupurua tai kompostikuiviketta tai ne tulee pakata biohajoaviin pusseihin (esim. 
sanomalehdestä taiteltu pussi). 

***Mikäli biojäte pakataan ja kuivitetaan, marraskuun alusta maaliskuun loppuun voi kiinteistön haltija 
sopia kuljetusyrityksen kanssa biojätteen erilliskeräysastian tyhjennysvälin pidentämisestä kahdeksaan 
viikkoon, mikäli sääolosuhteiden vuoksi se on mahdollista. 

 

Muut kuin edellä mainitut hyötyjätteet jätteen kuljettajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan, kuiten-
kin enintään 16 viikkoa. 

Edellä mainitut tyhjennysvaatimukset koskevat myös kiinteistökohtaiseen keräykseen kuuluvia vapaa-
ajan asuntoja.   

Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena 
aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon.  
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Tarvittaessa kunnan jätehuollon valvontaviranomaisena toimiva ympäristönsuojeluviranomainen voi 
velvoittaa kiinteistöä siirtymään tiheämpään tyhjennysväliin.   

Jätteen haltijan on huolehdittava, että jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa haittaa ym-
päristölle, terveydelle taikka kiinteistön muulle käytölle, viipymättä kuljetetaan asianmukaiseen käsit-
telyyn. 

Mikäli kiinteistöltä poiskuljetettavan talousjätteen määrä on poikkeuksellisen vähäinen, voi jätehuolto-
viranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla käyttää edellä mainittuja pidempiä tyhjennysvälejä sekajä-
teastialle. Poikkeuslupaa tulee hakea kirjallisesti. Jätehuoltoviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla 
tyhjennysväli voi olla 12 tai 16 viikkoa. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen tutkitaan aina ta-
pauskohtaisesti ja siihen vaikuttavat mm. kiinteistön asukasmäärä, jätteiden lajittelu kierrätykseen sekä 
jäteastian koko. Jätehuoltomääräysten vastainen jätteen omatoiminen käsittely ei ole peruste tyhjen-
nysvälin pidentämiselle. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennys voidaan myöntää kiinteistöille, joilla 
on käytössään korkeintaan yksi enintään 240 litran sekajätteen keräysväline. 

 Kunnossapito ja pesu 

Jäteastiat on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastian kunnossapidosta vastaa keräysvälineen omistaja. 
Jäteastiat on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Jäteastiat on tarvittaessa desinfioitava pesun yhteydessä. Pesuvesiä ei saa johtaa hule-
vesiviemäriin tai suoraan vesistöön. 

Vaatimus ei koske alle kolme kuukautta käytössä olevia keräilyvälineitä. 

6. JÄTTEEN KERÄYSPAIKAT 

 Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Keräyspaikka tulee valita siten, että se täyttää paloturvallisuuden vaatimukset eikä siitä aiheudu hait-
taa ympäristölle, terveydelle tai kiinteistön muulle käytölle, eikä jäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu 
tarpeetonta vaaraa tyhjentäjälle tai haittaa liikenteelle. Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee 
olla raskaalle kuljetuskalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka. 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta 
estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla 
suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään 
auki. 

Taajamissa biojätteen erilliskeräysastiat on sijoitettava katokseen, joka tulisi varustaa seinillä ja kiinte-
ällä pohjalla. Taajamissa pientalokiinteistöjä lukuun ottamatta kiinteistöissä, joissa ei ole erillistä jäte-
huonetta, myös muiden jätteiden keräysastioille varatun keräyspaikan on oltava katoksellinen, ellei ke-
räysvälineinä käytetä syväkeräyssäiliöitä. Pientalokiinteistöillä ja taajaman ulkopuolella keräilyvälineet 
on tarvittaessa suojattava näköesteellä kuten aitauksella tai istutuksilla, jotka on mitoitettava riittävän 
väljiksi, jotta keräilyvälineet ovat tyhjennyksen yhteydessä helposti siirrettävissä. Määräys ei koske te-
ollisuus- ja rakennustoiminnan keräyspaikkoja eikä tilapäisiä tilaisuuden tai tapahtuman takia järjes-
tettäviä keräyspaikkoja. 

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. 
Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtä-
mättä muita jäteastioita. 

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita 
esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdit-
tava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.   
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Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. 
Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä valaistuksesta, ilmastoinnista 
ja viemäröinnistä. 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, 
kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteasti-
oiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 

Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien 
kunnossapidosta. Jotta jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikkokaudella, tulee 
tienpitäjän osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemer-
kein. 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turval-
lisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tie-
liikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, 
on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen. 

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentä-
mään jäteastiat. 

 Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteis-
töittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettaja pääsee sujuvasti 
hoitamaan jäteastian tyhjennykset.  

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoi-
suudesta. 

 Alueelliset jätteiden keräyspisteet 

Alueellisia jätteiden keräyspisteitä koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnallisen jätelaitoksen, 
tuottajien että mahdollisten muiden tahojen kuten tiehoitokuntien järjestämillä yhteisillä keräyspai-
koilla. Tällaisia keräyspisteitä ovat esimerkiksi Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n sekajätteen alueke-
räyspisteet sekä tuottajayhteisöjen ekopisteet. 

Alueelliselle keräyspisteelle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspisteellä on jä-
teastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimit-
taa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspisteelle. 

Alueelliseen jätteiden keräyspisteen perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maan-
omistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tai maankäyttöviran-
omaisen lupa. 

Alueellisesta jätteiden keräyspisteestä vastaavan tahon on huolehdittava keräyspisteen ylläpidosta, 
puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön 
likaantumista tai roskaantumista, eikä keräyspisteen käyttö esty. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on 
velvollisuus pitää keräyspiste ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu eril-
lisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspisteellä tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
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JÄTTEENKULJETUS 

 Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöillä tai niiden läheisyydessä on sallittu arkisin klo 6-22 ja lau-
antaisin klo 8-18. Muualla kuormaaminen saadaan aloittaa klo 5. Useamman pyhäpäivän sattuessa pe-
räkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu pyhänä kuten lauantaisin. 

Suurten yleisötilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä kuormaaminen on sallittu myös pyhäpäivinä klo 
12 – 18.  

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

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

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai 
jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi 
keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveys-
haittaa. 

Määräys ei koske syntyneen vahingon tai vaurion takia taikka sen ehkäisemiseksi tehtävää välttämä-
töntä jätteenkuormausta eikä jätteenä poiskuljetettavaa lunta. 

 Kuljettaminen 

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana 
leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pieniko-
koista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiviydestä. 

Jätteen kuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. 

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. 

Jätteen luovuttajan, jätteen kuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siir-
toasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujät-
teen sekä vaarallisten aineiden kuljettamista. 

 Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteen kuljettajan on luovutettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eri-
tellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Kunnan jätehuol-
toviranomaiselle on toimitettava ajantasaiset tiedot vähintään neljännesvuosittain kiinteistöistä, joilta 
jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Jätteen kuljet-
tajan on lisäksi vuosittain annettava tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspai-
koista jätelajeittain. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksessa.   

Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa, mikäli se on mahdollista. 

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä (jätelaki § 143), jonne edellä mainitut tiedot mer-
kitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen. 

 Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnalli-
sen jätelaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on 
kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan vä-
livarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien jätehuoltoon. 
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Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n verkkosi-
vuilla. 

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jättei-
den toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on 
sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

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

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden 
vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Mahdollisen keskeytyksen 
aikana vastaanottopaikan ylläpitäjän on osoitettava korvaava jätteen vastaanotto- tai käsittelypaikka.  

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjes-
tetty vastaanottopaikka muualla. 

 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen  

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. 
Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. 

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta asiasta ilmoitetaan jätehuoltoviran-
omaiselle kirjallisesti, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteen kuljettajan kanssa vähintään viikkoa ennen 
keskeytyksen alkamista. Keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä va-
paa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista jätehuollon keskeytyksen aikana. 

Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä. 
Poikkeamista tulee hakea myös kuutta kuukautta lyhyemmille keskeytyksille, mikäli sekajätteen ke-
räysastian tyhjennysväliksi on myönnetty 12 tai 16 viikkoa. 

Keskeytystä tulee hakea vähintään kuukautta ennen halutun keskeytyksen alkamista. Keskeytys myön-
netään kertaluonteisena poikkeuksena enintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

7. ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄ-

TEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET 

 Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi  

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistet-
tava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjäte-
vesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mu-
kaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin. Edellä määrätystä poiketen vain harmaiden jätevesien kä-
sittelyyn tarkoitetut saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään 24 kuukauden välein. 

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. 
Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöl-
lisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivot on varustettava ra-
japinnanhälyttimellä tai kaivojen täyttymistä on seurattava säännöllisillä mittauksilla. Erotuskaivojen 
hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot 
on tyhjennettävä tarvittaessa.  
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Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. 

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

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan jäteve-
denpuhdistamolle tai vastaanottopaikkaan, jolla on niiden käsittelyyn tarvittava ympäristölupa ja jossa 
ne asianmukaisen käsittelyn jälkeen käytetään lannoitteena, mikäli hyötykäytölle asetetut laatuvaati-
mukset täyttyvät. 

Harmaavesisuodattimien suodatinmateriaalin vaihdon voi tehdä omatoimisesti noudattaen laitevalmis-
tajan ohjeita. Jätevesilietteiden kompostoinnista on säädetty jätehuoltomääräysten § 36 ja 18. 

 Lietteiden omatoiminen käsittely 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä ti-
lanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jäte-
huoltoviranomaiselle. Määräykset eivät koske omatoimista käsittelyä, jolle on myönnetty ympäristö-
lupa. 

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa 
hallinnassa olevalle pellolle, kun noudatetaan Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita 
ja lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (931/2000), maa- ja metsätalousministeriön 
asetusta lannoitevalmisteista (24/2011) sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä 
enintään neljällä kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa 
samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja 
hyödyntää lietteen on aina ilmoitettava asiasta jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää kä-
sittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden 
lietteitä hyödynnetään.  

Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä harmai-
den jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään vain 
kantovesi. Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, nestemäisen lietteen kompostointi on 
mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomää-
räyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä 
sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluvi-
ranomainen puoltaa luvan myöntämistä. 

Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen 
kompostoida kiinteistöllä näiden määräysten §:n 18 mukaisesti.  

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa 
kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. 

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden määräysten §:n 18 mukaisesti. 

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä näiden määräysten §:n 18 mukaisesti 
tai hyödyntää ravinteena pelloilla. 

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa 
levittää metsään tai muualle maastoon. 
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8. ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN 

 Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

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

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Ta-
pahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. 

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai 
tapahtuman kokoonkutsujaa. 

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilai-
suuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteas-
tiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 

Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa § 16 mukaisesti. Biojäte on lajiteltava ja 
erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita. 

Yli kaksi (2) päivää kestävien yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on laadittava jätehuolto-
suunnitelma, joka on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisesti 
yleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitetussa paikassa (konsertti- tai luentosali, messuhalli tms.) 
järjestettävästä tilaisuudesta ei kuitenkaan tarvitse laatia jätehuoltosuunnitelmaa, jos jätehuolto on 
järjestetty riittävän kattavasti kiinteistön haltijan toimesta ja yleisötilaisuuden järjestäjä käyttää kiin-
teistön jätehuoltoa. 

 Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 

Jäteastian pitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 

9. VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET 

 Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. 

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaan-
ottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava kunnallisen jäte-
laitoksen niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet (esimer-
kiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin 
vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin. 

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa 
syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. 

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanot-
tajan kanssa. 

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksessa. Vaarallinen jäte on 
pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. 
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 Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Vaaralliset jätteet on säilytettävä kiinteistöllä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle, terveydelle 
tai turvallisuudelle. Vaarallisten jätteiden pääsy viemäriin tai ympäristöön tulee estää. 

Muilla kuin pienkiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua hyvin ilmas-
toidussa lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, 
joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. 

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjässä ja tiiviisti suljetussa niille tarkoitetussa astiassa. 
Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia ole-
valle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen 
paikkaan, jossa ne ovat kaikkien tilaa mahdollisesti käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on 
tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjes-
tetty. 

Kiinteistöllä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaan-
ottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 

 Erityisjätteet  

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiiviisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkit-
tävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.   

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. 

Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata vaan se on toimitettava 
polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.  

10. MUUT MÄÄRÄYKSET 

 Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jäte-
huoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jä-
tehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elin-
keinotoimintaan siltä osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kuntien omat ympäris-
tönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämi-
sestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukai-
nen seuraamus. 

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. Valvontaviran-
omainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Jos asian-
osainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laimin-
lyö velvollisuutensa olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa 
hallintopakkomenettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi. Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten no-
jalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huo-
limattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille. 
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 Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poik-
keuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheut-
taa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 

Poikkeuslupahakemukset käsittelee joko Savonlinnan alueellinen jätelautakunta kokouksessaan tai vi-
ranhaltija, jolle jätelautakunta on delegoinut poikkeuslupahakemusten käsittelyn. 

 Poikkeusolot 

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan myös poikkeusoloissa, ellei valtiovalta määrää toisin poik-
keuslain nojalla. Tällöin noudatetaan poikkeuslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä. 

 Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2021. Samalla kumotaan 15.3.2014 voimaan tulleet 
Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset ja niiden nojalla annetut poik-
keuslupapäätökset talousjäteastioiden tyhjennysvälien pidentämiseksi sekä toistaiseksi voimassa ole-
vina myönnetyt poikkeuslupapäätökset jäteastioiden tyhjennysten keskeyttämiseksi määräajaksi niiltä 
osin kuin ne ovat ristiriidassa näiden määräysten kanssa. 

 Siirtymäsäännökset 

Taajamassa sijaitsevilla asuinkiinteistöillä, joissa on vähintään kymmenen (10) huoneistoa, on järjes-
tettävä pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten erilliskeräys 31.12.2021 mennessä. Keräystä ei vel-
voiteta, mikäli nouto kiinteistöltä ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista 
(esim. pitkä kuljetusmatka keräyskohteeseen). 

Taajamassa sijaitsevilla asuinkiinteistöillä, joissa on vähintään viisi (5) huoneistoa, on järjestettävä 
kartonkipakkausten ja keräyspaperin erilliskeräys 31.12.2021 mennessä ja pienmetallin sekä lasi- ja 
muovipakkausten erilliskeräys 31.12.2022 mennessä. Keräystä ei velvoiteta, mikäli nouto kiinteistöltä 
ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista (esim. pitkä kuljetusmatka keräys-
kohteeseen). 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla muilla kuin asuinkiinteistöillä näiden jätehuolto-
määräysten mukainen jätteiden lajittelu ja erilliskeräys on järjestettävä vuoden kuluessa näiden jäte-
huoltomääräysten voimaantulosta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat 

Jätelain 23 ja 91 §:n mukaisesti Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi yksittäistapauksissa myön-
tää poikkeaman jätehuoltomääräyksen noudattamisesta tässä liitteessä mainituin perustein. Jätehuol-
tomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaa-
raa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 

Jätehuoltomääräykset ovat sitova osa lainsäädäntöä ja poikkeuslupamenettelyä käytetään siinä vai-
heessa, kun yksittäistapauksessa halutaan poiketa niiden vaatimuksista. Jätehuoltomääräysten § 44 
mahdollistaa poikkeusluvan hakemisen. Hakemus käsitellään haettavasta poikkeuksesta riippuen joko 
jätelautakunnan kokouksessa tai jätelautakunnan delegoimana viranhaltijan toimesta. Viranhaltija kä-
sittelee hakemuksia, joita tulee säännöllisesti ja useita vuodessa, kuten kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen määräaikaista keskeytystä sekä sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevat poikkeus-
lupahakemukset.  

Jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty edellytyksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiselle erinäisissä 
tilanteissa. Yleisimmin haettuihin poikkeuksiin on laadittu valmiit lomakkeet, ja ne on lueteltu taulu-
kossa 1. 

Jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä ilmoitus kiinteistön jätehuollon järjestämiseen liittyen, kun uusi 
kiinteistö liitetään kunnan jätehuoltojärjestelmään, jätteenkuljetuksen järjestämistapa muuttuu tai 
kiinteistö todetaan käyttökelvottomaksi. Nämä asiat eivät ole poikkeusluvan varaisia, mutta niistä on 
ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle jätelain nojalla. 

Taulukko 1. Toimintaohjeet poikkeuksen hakemiseksi ja ilmoituksen tekemiseksi. 

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN TOIMINTAOHJEET 

Kiinteistön liittäminen kunnan jätehuoltojär-
jestelmään 
(jätehuoltomääräykset § 6)  

Lomake Kiinteistön jätehuolto 

Kirjallinen ilmoitus alueelliselle jätelautakun-
nalle. Sisältää tiedot: 

• Tiedot kiinteistön haltijasta,  
• Tiedot kiinteistöstä,  
• Tiedot jätteiden kuljetuksesta (kiinteistö-

kohtainen oma tai yhteinen jäteastia tai alue-
keräys) ja  

• Tiedot keräyspaikasta sekä mahdollisesta 
omatoimisesta käsittelystä. 

Jätehuollon järjestämisessä tapahtuvat muu-
tokset 
(jätehuoltomääräykset § 6, 23.3) 

Lomake Kiinteistön jätehuolto 

 

Seuraavista muutoksista on ilmoitettava kirjalli-
sesti: 

• Omistajan vaihtuminen 
• Yhteisastian käyttäjäksi liittyminen tai siitä 

poistuminen 
• Oman jäteastian käyttämisestä luopuminen 

tai käytön aloittaminen 
• Aluekeräykseen liittyminen tai siitä luopu-

minen 
• Jäteastian sijoittaminen muualle kuin raken-

nusten tai pihaliittymän läheisyyteen 
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Yhteisen jäteastian käyttäminen 
(jätehuoltomääräykset § 8) 

Lomake Yhteisen jäteastian/kompostorin käyttä-
minen 

Yhteisen jäteastian käyttämisestä on tehtävä kir-
jallinen ilmoitus, mikäli yhteistä jäteastiaa käyt-
tää 2-5 lähikiinteistöä. 

Mikäli kiinteistöt eivät ole lähikiinteistöjä (taaja-
massa samassa tai viereisessä korttelissa sijait-
sevat kiinteistöt ja haja-asutusalueella naapurit 
tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vastaa-
van toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöt), 
edellyttää yhteisen jäteastian käyttäminen poik-
keusta jätehuoltomääräyksistä. 

Mikäli yhteistä jäteastiaa käyttää 6 tai sitä use-
ampi toisistaan lähietäisyydellä sijaitseva kiin-
teistö, yhteisen jäteastian käyttäminen edellyt-
tää poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Hake-
mus on tehtävä kirjallisesti. 

Ilmoituksen ja hakemuksen yhteistä jäteastiaa 
koskien tekee yhteisastian toiminnasta vastaava 
yhteyshenkilö.  

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen välillä 
ei saa sijaita kohtuullisesti saavutettavaa Savon-
linnan Seudun Jätehuolto Oy:n aluekeräyspis-
tettä. 

Yhteisastian käytön lopettamisesta on ilmoitet-
tava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle.  

Yhteisen kompostorin käyttäminen 
(jätehuoltomääräykset § 18 momentti 2) 

Lomake Yhteisen jäteastian/kompostorin käyttä-
minen 

Yhteisen kompostorin käyttämisestä on tehtävä 
kirjallinen ilmoitus. 

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: 

• Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, mikäli 
yhteistä kompostoria käyttää vähintään 3 
kiinteistöä 

• Yhteisen kompostorin sijainti 
• Kompostorin valmistaja ja malli / tiedot 

kompostorin rakenteesta 
• Kompostorin tilavuus 
• Yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistö-

jen osoitetiedot ja kiinteistötunnukset 
• Yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistö-

jen haltijoiden nimet ja yhteystiedot 

Yhteisen kompostorin käytön lopettamisesta on 
ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelauta-
kunnalle. 

Sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin 
pidentäminen 12 tai 16 viikkoon 
(jätehuoltomääräykset § 25 momentti 7) 

Lomake Kiinteistökohtaisen sekajäteastian tyhjen-
nysvälin pidentäminen 

Sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin pi-
dentäminen 12 tai 16 viikkoon edellyttää kirjal-
lista hakemusta jätehuoltomääräyksistä poik-
keamiseksi. Poikkeus voidaan myöntää kiinteis-
tölle, jolla sekajätteen keräykseen käytetään kor-
keintaan yhtä enintään 240 litran jäteastiaa. 
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 Yhteiskäyttöisille sekajätteen keräysvälineille ei 
myönnetä poikkeusta jätehuoltomääräyksistä 
tyhjennysvälin pidentämiseksi. 

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen tut-
kitaan tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttavat 
mm.: 

• kiinteistön asukasmäärä  
• jätteiden lajittelu kierrätykseen ja mahdolli-

nen jätteiden omatoiminen käsittely  
• jäteastian koko sekä arvio syntyvän jätteen 

määrästä 
• ympäristö- ja terveyshaitan mahdollisuus 
• raportoitujen lisätyhjennysten sekä irtosäk-

kien määrä 
• kiinteistön käyttö 

Jätehuoltomääräysten vastainen jätteen omatoi-
minen käsittely ei ole peruste tyhjennysvälin pi-
dentämiselle. 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kes-
keyttäminen 
(jätehuoltomääräykset § 34) 

Lomake Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kes-
keyttäminen määräajaksi 

 

Enintään 6 kalenterikuukautta kestävästä jät-
teenkuljetusten keskeyttämisestä on ilmoitet-
tava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle 
vähintään kuukautta ennen halutun keskeytyk-
sen alkamista. Ilmoituksen tekemisen jälkeen 
keskeytyksestä voidaan sopia kuljetusyrityksen 
kanssa. 

Yli 6 kalenterikuukautta kestävä yhtäjaksoinen 
jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää 
poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Hakemus on 
tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen 
halutun keskeytyksen alkamista. 

Rakennuksen on oltava käyttämätön keskeytyk-
sen aikana. Rakennuksessa yöpyminen tai ra-
kennuksen käyttö vapaa-ajan viettoon ei ole sal-
littua keskeytyksen aikana. 

Mikäli keskeytyksen jatkamiselle on tarvetta 
myönnetyn keskeytyksen päättymisen jälkeen, 
tulee jatkoa hakea kirjallisesti. 

Asumisessa syntyvien lietteiden omatoimi-
nen käsittely 
(jätehuoltomääräykset § 36) 

Lomakkeet  
Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen kä-
sittely 
Jätevesilietteiden yhteiskäsittely 

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä sekä 
sen lopettamisesta on aina tehtävä etukäteen 
kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.  

- hakijan tulee olla aktiiviviljelijä 
- liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle 
- käsitellään omat lietteet + enintään neljän (4) 
muun kiinteistön lietteet esimerkiksi kalkkista-
biloimalla 
- se kiinteistö, joka ei ole hakijan omassa hallin-
nassa ja jonka liete käsitellään ja levitetään 
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peltoon, tulee sijaita enintään viiden (5) km 
päässä hakijan hallinnoimasta kiinteistöstä tai 
peltolohkosta 
- käytössä asianmukainen kalusto 
- lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsit-
telyn yhteydessä 
- ei levitystä pohjavesialueille 
- ei levitystä nurmelle 

Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen 
soveltuvuudesta MMM asetus 12/12 sekä levi-
tyskaudesta VNA 1250/2014 

Jätelain 6 ja 32 §:ien mukaan asumisessa syntyvä 
liete on kunnan vastuulla olevaa jätettä. Hakijan 
tulee tarkistaa toiminnan luvanvaraisuus kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä ha-
kea Eviran hyväksyntä toiminnalle. 

Jätehuoltoviranomainen vastaa vesilietteiden 
omatoimisesta käsittelystä tehtyyn ilmoitukseen 
kirjallisesti ilmoittamalla sallitaanko käsittely 
esitetyllä tavalla vai ei. 

 

Mikäli kiinteistöllä on käytössä paineellinen vesi, 
nestemäisen lietteen kompostointi-ilmoitus kä-
sitellään lupahakemuksena, sillä se edellyttää jä-
tehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeusta 
jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä 
voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen 
määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteis-
töllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen 
puoltaa luvan myöntämistä. Painevedellisten 
kiinteistöjen jätevesilietteen kompostoinnista il-
moittajalle lähetetään valituskelpoinen päätös. 


