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1 Yleinen osa 

1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 

Tämä luku ei sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan tässä kerrotaan jätehuollon järjes-

tämiseen ja jätelainsäädäntöön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Luvussa 2 luetellaan jä-

tehuoltomääräykset, joita tulee noudattaa jätehuoltoa järjestäessä, roskaantumisen ehkäi-

semisessä, jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja haittojen ehkäise-

misessä ja jätehuollon valvonnassa. Jätehuoltomääräykset ovat nimensä mukaisesti vel-

voittavia, eivät suosituksia. 

Jätehuoltomääräyksissä kootaan yhteen jätelainsäädännön tavoitteet ja näin edistetään 

lainsäädännön toteutusta ja toimeenpanoa paikallisesti. Jätehuoltomääräysten tarkoituk-

sena on auttaa ja ohjata kuntalaisia järjestämään jätehuoltonsa niin, ettei siitä aiheudu 

vaaraa tai haittaa. 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset 

olosuhteet huomioiden sekä estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja 

terveydelle tai ympäristölle ja edistää etusijajärjestyksen toteutumista. Jätehuoltomääräyk-

set koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten asuin-

kiinteistöjä, vapaa-ajan asuntoja ja palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumi-

seen ja julkiseen toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä sovel-

tuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. 

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa, sillä ne 

ohjaavat kunnan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteisiin nojaten. Määräyksillä muo-

dostetaan sääntö siitä, että miten kiinteistöjen jätehuolto toimii ja miten jätteet kuljetetaan, 

sillä ne koskevat muun muassa jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista ja roskaantu-

misen ehkäisemistä. 

Elinkeinotoiminnan jätteiden osalta jätehuoltomääräykset koskevat täysimääräisesti vain 

silloin, jos jäte kerätään tai käsitellään kunnan omassa jätehuoltojärjestelmässä. Elin-

keinotoiminnan jätteisiin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan, jos elinkeinotoiminnan jäte ke-

rätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä elinkeinotoiminnan harjoittajan pyyn-

nöstä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.  Riippumatta 

siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on jär-

jestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Tämän li-

säksi jätteitä tulee lajitella ja kerätä jätelain mukaisesti. (Jätelaki 13 ja 15 §) 
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1.2 Etusijajärjestys 

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan on 

ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt 

jäte on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättä-

minen ei ole mahdollista on jäte hyödynnettävä muulla tavoin, kuten kompostoimalla tai 

energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi si-

joittaminen kaatopaikalle. Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan 

kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.  

Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään muun muassa anta-

malla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Lisäksi etusijajärjestyksen to-

teutumista edistetään toimittamalla käytöstä poistetut käyttökelpoiset vaatteet, kalusteet ja 

muut kodin tavarat toimijoille, joiden kautta ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi.  

1.3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 

Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain perusteella jätteet, jotka syntyvät 

asumisessa tai esimerkiksi koulutuslaitoksissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa tai valtion, 

kunnan, seurakunnan ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä yhdistyksen hallinto- 

ja palvelutoiminnassa. Kunnan on siis järjestettävä näiden toimijoiden jätteiden keräys, 

kuljetus ja käsittely. 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjes-

tämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle. 

Kunnan on järjestettävä jätehuolto myös silloin, kun jätteen haltija sitä muun palvelutuo-

tannon puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu laadultaan sekä määrältään kuljetettavaksi 

tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu huo-

lehtia mahdollisuudesta noudattaa jätelain etusijajärjestystä sekä huolehtia riittävästä jäte-

neuvonnasta ja -tiedotuksesta. 

1.4 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen 

Jätehuollon viranomaistehtäviä näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella hoitaa eli 

jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuu-

luvat: 

 Yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 

 Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen  
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 Jätetaksan hyväksyminen 

 Jätemaksupäätökset ja maksujen perintä 

 Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

 Jätteenkuljetuksen seuranta 

 Jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 

 Yhdyskuntajätehuollon poikkeamispäätökset 

 Jäteneuvonta ja tiedotus 

 Vaarallisten jätteiden vastaanotto 

 

Jätelain mukaiset yleiset valvontaviranomaiset ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

nen sekä Hämeen ELY keskus. Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu: 

 Valvoa jätelain noudattamista 

 Antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikai-
semiseksi 

 Liittää valvontamääräykseen tehoste, kuten uhkasakko 

 Tehdä päätökset valvota-asioissa 

 Käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista 

 Jäteneuvonta ja tiedotus 

 

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestä-

minen on annettu jätehuoltoyrittäjälle. Jätehuoltoyrittäjän tehtävinä ovat: 

 Hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen ke-
räys 

 Käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittely-
palveluiden hankkiminen 

1.5 Jätteiden keräys 

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden ke-

räämistä varten. Keräyspaikalle on sijoitettava tarvittava määrä jäteastioita. Lähtökohtai-

sesti jäteastioiden sijoituspaikka on kiinteistökohtainen, mutta kiinteistöt voivat sopia myös 

yhteisen jätteiden keräyspaikan käyttämisestä. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrä-

tään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään.  
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Jokaisella kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevalla kiinteistöllä tulee olla käy-

tössä sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia. Kiinteistöt, joilla on vähintään 5 huoneistoa, 

on biojäte, keräyskartonki, keräysmetalli, keräyslasi, paperi sekä pakkausmuovi on lajitel-

tava erikseen ja kerättävä omiin jäteastioihin. Myös muut kiinteistöt taajama-alueella voi-

vat liittyä biojätteen erilliskeräykseen halutessaan.  Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jä-

telajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan kunnan tai tuottajan järjestämään kierrätyskelpois-

ten jätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista pide-

tään yllä osoitteessa kierrätys.info. 

Jäteasetuksessa (10§) annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja 

merkitsemiseen liittyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon 

rakentamismääräyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat.  

Kiinteistön jätteenkeräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön 

pääsy. Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai 

tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. 

Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä jäteastioita, ja niiden tulee soveltua niihin kerättä-

välle jätelajille. Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ym-

päristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee puhdistaa 

säännöllisesti ja huolehtia siitä, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti li-

kaa astiaa.  

Jäteastiaan merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä astian tyhjentä-
jän yhteystiedot. 

1.6 Jätteiden kuljetus 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija huolehtii jätteen-

kuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta. Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljet-

taja voi toimia jätteenkuljettajana. Kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljet-

taja kuuluu jätehuoltorekisteriin ja kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen 

tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä. 

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, 

rakennus- ja purkujätettä tai pilaantunutta maata kuljetettaessa on laadittava siir-

toasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se tulee luovut-

taa jätteen vastaanottajalle. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettaja vastaa 

siirtoasiakirjan laatimisesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen hal-

tijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 24 §:ssä.  
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Siirtoasiakirjaa ei vaadita, jos asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä ra-

kentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätettä omatoimisesti vastaanottopaik-

kaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

1.7 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 

kuuluvat lietteet 

Asumisessa syntyvällä lietteellä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökoh-

taisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jäte-

vesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Kuten asumisessa syntyvät lietteet, 

myös esimerkiksi kunnan ja seurakunnan leirikeskuksissa ja hoitokodeissa syntyvät liet-

teet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. 

Viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyssä määrätään ympäristön-

suojelulaissa (527/2014) sekä sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa talous-

jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). 

1.8 Tuottajavastuu 

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla tai maahan-

tuojalla sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahan-

tuojilla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jä-

tehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestä-

mään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja 

muun käsittelyn.  

Tuottajavastuun alaisia jätteitä ovat: 

 Keräyspaperi 

 Lasipakkaukset (lasipullot ja -purkit) 

 Metalli (säilyketölkit, pantittomat juomatölkit, metallikannet, korkit ja sulkimet, alu-
miinivuoat, tyhjät maalipurkit, paineettomat aerosolipullot ja kotitalouden pienme-
talliesineet) 

 Kartonkipakkaukset (aaltopahvilaatikot, kartonkitölkit (esim. maito- ja mehutölkit), 
kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset (esim. muro- ja keksipaketit), paperipussit ja 
-kassit, pizzalaatikot, kartonkiset einespakkaukset, munakennot, WC- ja talouspa-
perirullien hylsyt, käärepaperit (esim. kopiopaperin kääreet), juomien pahviset mo-
nipakkaukset) 

 Muovipakkaukset (Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voi-
rasiat sekä leikkele-, juusto-, ja valmisruokapakkaukset, pesuaine-, shampoo- ja 
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saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit mieluiten litistettyinä, muovi-
kassit, -pussit ja -kääreet) 

 Sähkö- ja elektroniikkaromu 

 Akut ja paristot 

 Romuajoneuvot 

 Ajoneuvojen renkaat 

 Tekstiilijäte (vuodesta 2023 alkaen) 

Pakkausjäte on käsiteltävä jätelain ja valtioneuvoston asetusten mukaisesti. Pakkausjät-

teet käsitellään tuottajan järjestämässä jätehuollossa. Tuottajalla on velvollisuus järjestää 

käytöstä poistetuille pakkauksille alueellisia keräyspaikkoja. Halutessaan tuottaja voi li-

säksi järjestää kiinteistöittäistä kuljetusta. Myös kunnalla on oikeus järjestää täydentävää 

kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ja alueellisia keräyspaikkoja pakkausjätteelle. 

Jätehuoltomääräyksissä annetaan pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoit-

teita täydentämään tuottajan järjestämää jätehuoltoa ja tehostamaan kierrättämistä. 

Vaikka kunta huolehtisi pakkausjätteiden täydentävästä keräyksestä, käsitellään pakkauk-

set joka tapauksessa tuottajan järjestelmissä. 

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää maksuton kuljettaminen pois kiinteistöltä, 

jotka sijaitsevat kerrostalo- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii 

yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa tai yksin jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestää 

niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta 

halutessaan nämä voivat liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä 

kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys 

järjestetään alueellisissa keräyspisteissä. 

1.9 Vaaralliset jätteet 

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia 

jätteitä. Tavallisimpia 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 
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 Torjunta-aineet 

 Jäteöljyt ja öljyiset jätteet 

 Lääkejätteet 

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä sähkölaitteet 

ovat tuottajavastuun alaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan järjestämään ke-

räykseen. 

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne tulee toi-

mittaa vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin. Ne tulee pakata tiiviisti kestäviin astioihin 

ja pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet. 

1.10 Rakennus- ja purkujäte 

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätettä. Etusijajärjestyksen 

mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömaalla erotettavissa olevista käyttökel-

poisista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään 

uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskeen myös 

rakennus- ja purkujätettä. Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä pää-

tyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erilleen 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 asianmukaisesti pakattuna tiiviissä astiassa sille 

erikseen määrättyihin paikkoihin. 

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, 

syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä tai muussa ympäristöluval-

lisessa vastaanottopaikassa. Lajitellun rakennus- ja purkujätteen pienerät (peräkärryt) toi-

mitetaan Hartolan kunnan jäteasemalle. 
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1.11 Roskaantumisen ehkäisy 

Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esineitä 

tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 

viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. 

Roskaaja on ensisijaisesti siivoamisvelvollinen. Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvolli-

suutensa, siivousvelvollisuus riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on ta-

pahtunut. Jätelain 74 §:ssä annetaan tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvel-

vollisuudesta. Esimerkiksi tien pitäjällä on siivoamisvelvollisuus, jos roskaantuminen on 

aiheutunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on 

alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu jollekin muulle taholle. 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jäteasti-

oita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen halti-

jan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että 

roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädän-

nössä, esimerkiksi yleisten katujen kunnossapidosta ja puhtaanapidosta annetussa laissa.  

Myös alueellisten jätteenkeräyspisteiden siisteydestä on huolehdittava. 

1.12 Lisätietoa 

Jätehuoltoa säätelevä lainsäädäntö: 

Suomen lainsäädäntö on 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 

 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2012 

Hartolan kunnan nettisivuilta www.hartola.fi/asuminen-ja-rakentaminen/jatehuolto/ löytyy 

lisää tietoa kunnan jätehuoltojärjestelyistä. 

RINKI ekopisteet löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi 

Lisätietoa jätehuollosta saat Hartolan kunnan ympäristönsuojeluntarkastajalta ja tekniseltä 

toimelta. 

Lisäksi tietoa on saatavana alueellisilta jätehuoltoyrittäjiltä  


