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1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1§ Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomää-

räyksiä. 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hartolan kunnan toimialueella. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen no-

jalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemi-

sessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat haitan ehkäisemisessä sekä jäte-

huollon valvonnassa. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii-

riin kuuluviin jätteisin. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdys-

kuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden 

keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisessä jätehuoltomääräykset koskevat jätehuollon 

käytännön järjestämistä niin, että syntyvistä jätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisille 

tai ympäristölle. Elinkeinotoiminnan jätehuollon vaatimukset, esimerkiksi jätteiden lajittelun 

velvoitteet, kerrotaan tarkemmin jätelainsäädännössä. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai mää-

rätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoito-

laitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja 

pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen. 

2§ Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 

Aluekeräyspisteellä Hartolan kunnan ylläpitämää alueellista jätteen keräyspaikkaa 

Asemakaavoitetulla alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asemakaava-alueita. 

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asun-

nossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja mää-

rästä riippumatta. 
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Asumisessa syntyvällä lietteellä asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä 

kiinteistön saostussäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin 

kertyvää laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana ja-

keena, sekä umpisäiliölietettä. 

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää 

biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaa-

vaa jätettä. 

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitalli-

suutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen 

tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat ja pölyä-

vät jätteet. 

Haja-asutusalueella asemakaavoittamatonta aluetta. 

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta materiaalihyödyntämistä varten erilliskerättävää jä-

tettä kuten biojätettä, paperia, kartonkipakkauksia, metallia, lasipakkauksia tai muovipak-

kauksia. 

Hyötyjäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettä-

vien jätteiden tuontipaikkaa. 

Jätehuoltorekisterillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) yllä-

pitämää jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdan rekisteriä, johon sen, joka aikoo harjoittaa 

jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimia jätteen välittäjänä, on tehtävä hakemus toi-

minnan hyväksymiseksi. 

Kartonkipakkauksilla käytöstä poistettuja kuitupakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä 

sekä paperi-, aaltopahvi- ja kartonkipakkauksia. 

Kiinteistökohtaisella jäteastialla kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa 

jätelajit noudetaan kiinteistöille sijoitusta jäteastiasta tai kahden tai useamman kiinteistön 

yhteisestä jäteastiasta. 

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista jätteen-

kuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asi-

asta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen hapellisissa oloissa tapahtuvaa käsittelyä, 

mikä toteutetaan kompostorissa tai kehikossa. 
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Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta 

vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteis-

töiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvalla jätteellä asumisessa 

syntyvää jätellä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoi-

minnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka 

kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jät-

teellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojär-

jestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon jär-

jestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole mahdollista. Pyynnön 

kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. 

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka 

kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kun-

nan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, jätelain 35 §:n mukai-

sesta jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. 

Käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä. 

Lasipakkauksella käytöstä poistettuja pantittomia, korkittomia lasipulloja ja kannettomia 

lasipurkkeja. 

Metallilla käytöstä poistettuja metallipakkauksia sekä kotitalouden pienmetalliesineitä. 

Muovipakkauksilla käytöstä poistettuja tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, pois 

lukien PVC-pakkauksia. 

Muovilla muita muoveja kuin muovipakkauksia, pois lukien PVC-muovi. 

Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienjakeista jätettä, 

kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. 

Sekajätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun siitä on erikseen syntypai-

kalla lajiteltu biojäte, muut hyötyjätteet, tuottajavastuunalaiset jätteet, mukaan lukien pak-

kausjätteet, sekä vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen. 

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustan-

nuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut 

tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat 
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moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paris-

tot ja akut, paperi, metalli, lasi, muovipakkaukset ja kartonki. 

Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, 

muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. 

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 

muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sekä laa-

dultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. 

Yhteisellä jäteastialla kahden tai useamman nimetyn kiinteistön yhteistä jäteastiaa. 

3§ Jätehuollon tavoitteet 

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asi-

anmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vä-

hentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on val-

misteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mah-

dollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona 

on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjes-

tystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. 

Etusijajärjestyksen toteutumista edistetään lajittelemalla ja keräämällä erikseen erilaatui-

set jätteet jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytöstä poistetut käyttökelpoiset kalusteet, 

vaatteet ja muut kodin tavarat toimitetaan etusijajärjestyksen mukaisesti toimijoille, joiden 

kautta ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi. 

 

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4§ Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Jokaisen vakituisten ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöjen haltijan on liityttävä kunnan jäte-

huoltojärjestelmään. Lisäksi liittymisvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiin-

teistöjä sekä kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöjä sekä liikehuoneistoja, joissa 

syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Jäte-

huolto tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu näiden vaihtoehtojen mukaisesti 
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 Kiinteistökohtaisia jäteastioita (kotinouto) tai 

 Yhteisiä jäteastioita (kimppanouto) tai 

 Liittyminen aluekeräyspisteen käyttäjäksi 

5§ Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestä-

misvelvollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta tehdään jätteen tuot-

tajan kanssa jätelain edellyttämä määräaikainen sopimus liittymisestä kunnan jätehuolto-

järjestelmään sekä siitä mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. 

6§ Kiinteistökohtainen jäteastia (kotinouto) 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kiinteistön haltijan on sovit-

tava kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyrityk-

seen, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön 

haltijan on tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden 

jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sovittuaan jätteen kuljetuksesta, kiinteistön haltija jär-

jestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 

7§ Yhteinen jäteastia (jätekimppa) 

Jos kotinouto kiinteistöltä ei onnistu, on mahdollista, että kiinteistöt sopivat yhteisen jä-

teastian käytöstä. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen. 

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää sa-

massa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt. 

Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voidaan käyttää, jos jo-

kin seuraavista ehdoista täyttyy: 

 Kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päästä yhteisestä 
jäteastiasta, 

 Kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella, 

 Kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yh-
teyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän rantautumispaikasta. 



6 
 

  
 

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden tai kompostorin käyttö 

edellyttää Hartolan kunnan jätehuoltoviranomaisen myöntämään poikkeamispäätöstä 

näistä jätehuoltomääräyksistä, joka haetaan kunnasta. 

8§ Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen 

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen voi keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättö-

mänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana. Jäteastian tyhjennyksen alle vuo-

den keskeytyksestä tulee ilmoittaa jätteenkuljettajalle. 

Aluekeräyspistepalvelua ei voi keskeyttää. 

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen vuoden tai yli vuoden kestävää keskeytystä 

haetaan kirjallisesti Hartolan kunnan jätehuoltoviranomaiselta. 

9§ Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kul-

jettaminen 

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

määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu 

kerättäväksi aluekeräyspisteillä, on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen nouto-

palvelun. Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on si-

joitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen so-

veltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämi-

sestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Hartolan kunnan osoitta-

maan vastaanottopaikkaan. 

 

3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

10§ Erikseen lajiteltavat jakeet 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä on lajiteltava erikseen hyöty-

jätteet, jotka toimitetaan kunnan osoittamaan hyötyjätepisteeseen. 

Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspisteeseen. 

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos 

kiinteistö kuuluu kyseisen jätejakeen osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen pariin. 



7 
 

  
 

Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomää-

räysten mukaisesti. 

Erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnan tai tuottajan keräyksen lisäksi muille 

toimijoille tai muuhun paikkaan, eivät muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yh-

dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 

11§ Sekalainen yhdyskuntajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrä-

tystä tai hyödyntämistä varten lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekajätteen 

keräysvälineeseen. Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne 

kuulumattomia esineitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta kiinteistöittäiseen jätteenkulje-

tukseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. 

12§ Asumisessa syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelu- ja 

erilliskeräysvelvoitteet 

Asemakaava-alueilla asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä kiinteistö-

kohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 

Kerättävä jäte Omakotitalot sekä kiinteistöt, 

joilla alle 5 huoneistoa 

Kiinteistöt, joilla yli 5 huoneistoa 

Sekajäte x x 

Biojäte x x 

Kartonkipakkaukset  x 

Metalli  x 

Lasipakkaukset  x 

Paperi  x 

Muovipakkaukset  x 

 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan 

kiinteistöllä. 
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Kiinteistöt voivat erikseen sopia pakkausjätteiden kuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen 

kanssa. 

Mikäli kiinteistöllä ei erilliskerätä pakkausjätettä, on ne toimitettava tuottajan järjestämään 

kierrätyspisteeseen tuottajien antaman erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 

13§ Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiin-

teistöillä syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelu- ja erilliske-

räysvelvoitteet 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutustoiminnan kiinteistöt, valtion, kunnan, seurakun-

tien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- 

ja palvelutoiminnan kiinteistöt sekä liikehuoneistot, jotka keräävät jätteensä samoihin asti-

oihin joko asuinkiinteistöjen tai edellä mainittujen toimijoiden kanssa, lajittelevat toimin-

noissaan syntyvän jätteen erikseen ja toimittavat jätteet hyötykäyttöön jätehuoltomääräys-

ten mukaan. 

Jos elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä, jät-

teet tulee kerätä ja toimittaa hyötykäyttöön jätehuoltomääräysten mukaisesti. Erilliskeräys-

velvoitteet määräytyvät samaa jätepistettä käyttävien toimijoiden yhteenlasketun jätemää-

rän mukaan.  

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jotka kompostoivat kiinteistöllä synty-

vän biojätteen itse. 

Kiinteistöllä on järjestettävä jätteiden lajittelu ja keräys seuraavasti: 

Jätelaji Erilliskeräys 

Biojäte Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 l viikossa 

Keräyskartonki Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Keräysmetalli Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Keräyslasi Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Pahvi Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Puu Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Keräysmuovi Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 

Paperi Kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 
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Sekajäte Kaikki kiinteistöt 

 

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajitteluvelvoitteet ja keräysvelvoitteet eivät koske, voivat 

sopia kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 

jätteenkuljettajan kanssa. Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kuljettaa kunnan 

tai tuottajien jätehuoltojärjestelmään. 

14§ Muut erikseen kerättävät jätteet 

Tuottajavastuunalaiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään 

vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyi-

hin palautuspisteisiin. 

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja ne on toimitettava käsiteltäväksi 

näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen annettujen määräysten mukaisesti. 

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, jota ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näi-

den jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanotto-

paikkaan. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa syntyvä rakennus- ja 

purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. Lajitellut rakennusjätteet toimitetaan kun-

nan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Pienet erät lajiteltua rakennus- ja purkujätettä (pe-

räkärrylliset) toimitetaan Hartolan kunnan jäteasemalle ja suuremmat erät (vaihtolavat) 

muihin luvan omaaviin vastaanottopaikkoihin. 

 

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

15§ Kompostointi 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Kompostori voi 

olla myös useamman kiinteistön tai huoneisto yhteinen. Kompostori on sijoitettava, raken-

nettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai 

ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa 

muuta kuin kompostoituvaa jätettä.  
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Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa ja hyvin ilmas-

toidussa kompostorissa. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidet-

tävä asianmukaisessa kunnossa. 

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 32 §:ssä tarkoitet-

tua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty 

kaavamääräyksissä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai muissa määräyksissä. Kompos-

tointi on sallittua vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompos-

torissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan 

on estettävä. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmu-

kaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.  

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa ja kompostikehi-

kossa.  

16§ Jätteen polttaminen 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.  

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja 

oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia 

olkia ja hakkuujätettä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Risujen poltosta on hyvä tehdä il-

moitus viranomaiselle. 

Kiinteistön tulipesissä saa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä mää-

riä sytykkeenä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Polttaminen ei 

saa aiheuttaa naapurustolle kohtuutonta savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 

17§ Jätteen hautaaminen 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

 

5 Luku Jäteastiat 

18§ Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomää-

räysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättä-

välle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. 
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Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ot-

taen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian 

suuria jäteastioita. 

Kiinteistökohtaisina jäteastioina voidaan käyttää: 

 Käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteas-
tioita, jotka sopivat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun 

 Kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 

 Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen 
soveltuvia muita jäteastioita 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuol-

lossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käy-

tön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvalli-

suutta. 

19§ Jäteastian merkitseminen 

Kiinteistökohtaisessa keräyksessä olevat jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etusei-

nään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla teksti-

tarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätela-

jinimityksiä. 

Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan kuljetusyrityksen nimi ja yhteystie-

dot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä 

jäteastian haltijan yhteystiedoilla. 

20§ Jäteastioiden täyttäminen 

Jäteastiaan saa laittaa vain sinne tarkoitettua jätettä. 

Käsin siirrettävää jäteastia ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olo-

suhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyh-

jentäjälle työturvallisuusriskin. 

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tila-

päisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen ja jäte on merkittävä pois-

vietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvalli-

sesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen on tässäkin tapauksessa vastat-

tava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta jäteastiaan kerättävää jätelajia. 
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Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa si-

joittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jä-

teastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista keräysvä-

lineeseen. Jätteet tulee sijoittaa jäteastiaan siten, että se on aina mahdollista tyhjentää ko-

neellisesti. 

Kiinteistökohtaisiin jäteastioihin ei saa laittaa: 

 Aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tai muun syyn takia voivat 
aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, keräysväli-
nettä käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle. 

 Aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai jäteautoa tai vai-
keuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista 

 Palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

 Vaarallisia jätteitä 

 Lääkkeitä 

 Erityisjätteitä 

 Nestemäisiä jätteitä 

 Hiekoitushiekkaa, kiviä tai maa-aineksia 

 Paineistettuja esineitä, kuten palosammuttimia 

 Suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

 Suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajäteastiaan tiivii-

seen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 
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21§ Tyhjennysvälit 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa niin, ettei jäteastiasta 

aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Astiat on tyhjen-

nettävä vähintään seuraavin määrävälein: 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesä-

aika (1.6–31.8) 

Pisin tyhjennysväli talvi-

aikana (1.9–31.5) 

Sekajäte 4 viikkoa 4–8 viikkoa 

Sekajäte, jos kiinteistöllä 

biojätteen erilliskeräys tai 

biojäte kompostoidaan 

16 viikkoa 20 viikkoa 

Biojäte 2 viikkoa 4–6 viikkoa 

Keräyskartonki 8 viikkoa 16 viikkoa 

Keräysmetalli 8 viikkoa 16 viikkoa 

Keräyslasi 8 viikkoa 16 viikkoa 

Muovipakkaukset 10 viikkoa 26 viikkoa 

 

Sekajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 16 tai 20 viikkoa haetaan teke-

mällä kirjallinen hakemus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jonka jälkeen asiasta sovitaan 

jätteenkuljettajan kanssa. 

Erilliskerättyjen jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seu-

rauksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon. 

Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäai-

kana (1.6–31.8) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

22§ Jäteastioiden kunnossapito ja pesu 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän 

usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haitta terveydelle tai ympäristölle. Jä-

teastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä vähintään kerran 

vuodessa tai tarvittaessa useammin. 
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23§ Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne ovat jätehuoltoyrittäjän saavutettavissa ilman kyn-

nystä, porrasta tai muuta estettä. Jos jäteastiat ovat aitauksessa, katoksessa tai jätehuo-

neessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Jäteastioille johtava ovi on va-

rustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. 

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopi-

valle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat 

voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. 

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, por-

taita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle turvallisuusriskin, kiinteistön 

haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet ja raken-

teet. 

Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kun-

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

jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettö-

mästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Ajoväylän tulee kantaa 

tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltu-

vaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittö-

mään läheisyyteen. 

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee es-

teettä tyhjentämään ne ilman pitkiä peruutusmatkoja. 

 

6 Luku  Jätteenkuljetus 

24§ Kuljettaminen 

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kulje-

tuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. 

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätetä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen ai-

kana. 
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Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdolli-

sesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, 

rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. 

25§ Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteenkuljettajan on jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä luovutettava kiinteistöittäin ja jäte-

lajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jät-

teistä. 

26§ Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet 

Hartolan kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 

Jätteiden toimittaminen hyväksytyille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitet-

tuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitä-

jän/hoitajan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoi-

hin. 

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole 

vastaanottopaikan 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. 

27§ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympäristövuotisessa 

käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan, remontin tai muun syyn 

vuoksi vähintään 4 viikon ajan. Jäteastia tulee tyhjentää ennen jätteenkuljettamisen kes-

keyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina. 

Keskeytyksen kestäessä yli 12 kuukautta, edellyttää se kunnan jätehuoltoviranomaisen 

poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä. Kiinteistöissä jotka ovat pelkästään 

elinkeino- tai yhdistystoiminnan käytössä, voidaan sopia myös yli 12 kk keskeytysjaksoista 

suoraan jätehuoltoyrittäjän kanssa. 
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28§ Asumisessa syntyvän lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on jäteve-

siliete poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, 

joita käytetään käymälävesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä 

ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antaman oh-

jeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin. 

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava sään-

nöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran kol-

messa vuodessa. 

Asumisessa syntyvän lietteen tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. 

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään 

kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava 

säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, 

vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. 

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvat liet-

teet on toimitettava Hartolan kunnan osoittamiin vastanottopaikkoihin. 

29§ Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vas-

taa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta 

ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vä-

häinen. Tapahtuma-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 tarvit-

taessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväi-

sissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päi-

vässä. 
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7 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

30§ Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. 

Kiinteistöllä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin 

vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava 

Hartolan kunnan niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralli-

set jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut) on toimitettava 

tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin. 

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoi-

minnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vas-

taanottamiseen. 

Suurten vaarallisen jätteen erin toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan 

kanssa. 

31§ Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Muilla kuin omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämi-

sen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee ke-

rätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista 

jätelajia varten on oltava oma merkitty jäteastiansa. 

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetussa 

astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäise-

mätöntä materiaalia olevaan suoja-altaaseen, joka on katettu. Suoja-altaan on oltava tila-

vuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin suurin nestettä sisältävä astia, eikä altaaseen saa 

ulkovarastoinnissa päästä kertymään sadevesiä. 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat oh-

jeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteis-

tön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden ke-

räys kiinteistöllä on järjestetty. 
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8 Luku Muut määräykset 

32§ Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näi-

den jätehuoltomääräysten mukaista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä 

sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. 

33§ Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat 

Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Hämeen ELY-keskus. Jätehuolto-

määräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräys-

ten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus. 

34§ Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Hartolan kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä 

syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjes-

tämistä, aiheuttaa vaara tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantu-

mista. 

35§ Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan xx.xx.2022 ja niillä kumotaan 1.6.2003 voi-

maan tulleet Hartolan kunnan jätehuoltomääräykset. 


