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§ 17 Jätehuoltomääräysten uudistaminen
 
Asianumero ILM/412/14.06.00.00/2022
 
Valmistelijat Vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, paivi.mikkola@ilmajoki.fi

Jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Jätehuoltomääräykset koskevat Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen,

Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntia. Nykyiset määräykset ovat olleet
voimassa 1.1.2020 alkaen. Uusien määräyksien on tarkoitus astua voimaan
1.11.2022. Kurikan Jurvan alueella määräykset tulisivat voimaan 1.1.2023,
jolloin Jurvan alue siirtyy Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin
toimialueelle.

Jätehuoltomääräysten uudistaminen on tarpeen vuonna 2021 uudistuneen
jätelainsäädännön tavoitteiden ja annettujen erilliskeräysvelvoitteiden
jalkauttamiseksi toimialueelle. Valtakunnallisena tavoitteena on, että
yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55
painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65
painoprosenttia vuonna 2035. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
kierrätyskelpoisten jätteiden tehokasta lajittelua ja erilliskeräystä sekä
jatkokäsittelyä uusiomateriaaleiksi.

Lakeuden Etappi on tehnyt laajoja selvityksiä tavoitteiden mukaisen
kierrätysasteen kasvun, asukkaiden tasapuolisten palvelujen ja
kustannustehokkaiden erilliskeräysten mahdollistavista
järjestelmävaihtoehdoista. Toimialueen asumisen rakenteesta johtuen on
merkittävää, että erilliskeräyksiä järjestettäisiin jäteasetuksen velvoiterajausta
laajemmin, eli myös taajaman ulkopuolisilla alueilla.

Jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu yhteistyössä Lakeuden Etapin ja
toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Valmistelussa on
hyödynnetty Kuntaliiton keväällä 2022 julkaisemaa opasta
jätehuoltomääräysten laatimiseksi. Määräysluonnoksen rakenne noudattelee
oppaassa esitettyä mallipohjaa, minkä johdosta määräyspykälien sisältöjen
jaossa on jonkin verran muutoksia voimassa oleviin määräyksiin verrattuna.
Jätehuoltomääräyksille on valmistumassa perustelumuistio, jossa esitetään
muun muassa pykäläkohtainen vertailu nykyisten määräysten ja
määräysluonnoksen kesken.

Kurikan Jurvan alueella on muusta alueesta poiketen kiinteistön haltijan
järjestämä jätteenkuljetus, joka huomioidaan määräyksissä muun muassa
erilliskeräysvelvoitteiden ja poltettavan jätteen astian tyhjennysvälien osalta.

Keskeisimmät muutokset voimassa oleviin määräyksiin
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Jätehuoltomääräysluonnoksessa esitetään kierrätettävien jätteiden
erilliskeräysten merkittävää lisäämistä toimialueella. Erilliskeräykset tulisivat
laajenemaan alueittain vuosien 2023 - 2026 aikana.

Biojäte on erilliskerätty Lakeuden jätelautakunnan toimialueella kiinteistöissä,
joissa on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen keräys tulisi laajenemaan kaikille
asuinkiinteistöille, pois lukien vapaa-ajan kiinteistöt. Uudistus toteutettaisiin
alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024 - 1.4.2026 välisenä aikana. Tarkka
aikataulu on esitetty määräysten 16 §:ssä. Biojäte tultaisiin keräämään 1-4
huoneiston kiinteistöiltä kahteen lokeroon jaetulla jäteastialla yhdessä
poltettavan jätteen kanssa. Lakeuden Etappi toimittaisi keräysastiat
kiinteistöille. Biojätteen kompostointi kiinteistöllä asianmukaisessa
kompostorissa on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle.

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite on koskenut kiinteistöjä, joissa on
vähintään 10 huoneistoa. Muovipakkausten erilliskeräys on ollut Lapuan,
Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan keskustaa-jamissa vähintään 20 huoneiston
kiinteistöllä. Pakkausjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja paperi- sekä
muovipakkaukset) erilliskeräysvelvoite tulisi voimaan taajamissa 1.7.2023
alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Pakkausten
keräyksessä alle 10 huoneiston kiinteistöillä otetaan käyttöön nelilokeroinen
keräysastia, jonka Lakeuden Etappi toimittaa kiinteistöille.

Kurikan Jurvan alueella käytössä oleva kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus poltettavan jätteen keräyksessä aiheuttaa sen, että suunniteltu
kiinteistökohtaisen keräysjärjestelmän uudistus ei biojätteiden osalta ole
käytännössä mahdollinen alueella. Jurvan alueella tullaan biojätteen ja
pakkausjätteiden jätteiden erilliskeräykset toteuttamaan jätelain mukaisesti
kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena heinäkuusta 2023 alkaen,
jäteasetuksessa edellytetyllä tasolla.

Jäteasetus edellyttää kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille
jätelajeittain kilomääräiset erilliskeräysvelvoitteet, jotka ovat tiukemmat kuin
toimialueella on aiemmin noudatettu. Asetuksen velvoiterajat on eritelty myös
jätehuoltomääräys-luonnoksessa.

Velvoitteiden kohdentuminen alueella
Jätelainsäädännössä otettiin käyttöön erilliskeräysvelvoitteiden määrittelyssä
taajama-käsite. Lakeuden toimialueella on käytetty velvoiterajauksissa
asemakaava- ja haja-asutusalue -määrittelyä. Alueella on taajamia, jotka eivät
ole asemakaavoitettuja. Jätehuoltomääräyksissä otetaan käyttöön
taajamakäsite. Taajamien rajaukset esitetään karttatarkasteluina
verkkosivuilla.
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Jäteastioiden tyhjennysvälivelvoitteissa noudatettaisiin tällä hetkellä käytettyä
asemakaava-/haja-asutusalueen määrittelyä siihen saakka, kunnes
kiinteistökohtainen keräysjärjestelmä uudistuu alueella. Uusien erilliskeräysten
aloitusajankohdat on esitetty 16 §:ssä ja tyhjennysvälit 25 §:ssä.

Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastioiden tyhjennysväleihin tulisi muutoksia erityisesti erilliskeräysten
laajenemisen vuoksi. Erilliskerättävien jätteiden astiatyhjennysten tiheydessä
huomioidaan lajiteltujen jätteiden säilyminen kierrätyskelpoisina
jatkokäsittelyyn kuljettamisen aikana.

Biojätteen erilliskeräys edellyttää jäteastian tyhjentämistä kesäaikana kahden
viikon välein, syväkeräyksessä neljän viikon välein. Määräykset
mahdollistaisivat biojätteen pinta-astialle talvi-aikana neljän viikon ja
syväkeräykselle kahdeksan viikon tyhjennysvälin.

Kartonkipakkausten keräysastioiden tyhjennysväli lyhenisi kahdeksaan
viikkoon nykyisen kuuden kuukauden sijasta. Myös muovipakkausten
keräysastioiden pisin tyhjennysvälisi olisi kahdeksan viikkoa. Lasi- ja
metallipakkaukset voitaisiin jatkossakin tyhjentää kuuden kuukauden välein.

Määräyksiin esitetään uutena asiana vähän jätettä tuottaville 1-2 hengen
talouksille mahdollisuutta harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä
neljään viikkoon. Käytäntö olisi voimassa jaetulla astialla toteutettavaan
keräysjärjestelmän käyttöönottoon saakka.

Jaetulla jäteastialla toteutettavassa biojätteen ja poltettavan jätteen
keräyksessä olisi kesäaikana kahden viikon tyhjennysväli koko toimialueella.
Talviaikana tyhjennysväli olisi mahdollista pidentää neljään viikkoon. Pisin
mahdollinen tyhjennysväli 1-2 hengen talouksille olisi talviaikana kahdeksan
viikkoa.

Biojätettä omatoimisesti kompostoivan vakituisen asunnon jäteastian
pisimmät tyhjennysvälit olisivat ennallaan asemakaava-alueella (4 vkoa) ja
haja-asutusalueella (8 vkoa) siihen saakka, kunnes jätteiden keräysuudistuksen
yhteydessä aluejako poistuu. Aiempi pidennyksen hakemusmenettely
poistettaisiin, poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin voisi sopia Lakeuden
Etapin kanssa. Pidennys edellyttäisi kutenkin lakisääteisen kompostointi-
ilmoituksen tekoa Lakeuden jätelautakunnalle.

Kompostoivat 1-2- hengen taloudet voisivat tyhjennyttää poltettavan jätteen
astian koko toimialueella kahdeksan viikon välein heti määräysten tultua
voimaan. Kompostoivat taloudet, joihin kuuluu enemmän kuin 1-2 henkilöä,
voisivat keräysuudistuksen jälkeen pidentää tyhjennysvälin koko toimialueella
neljään viikkoon.
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Vapaa-ajan asunnon haltija voisi määräysluonnoksen mukaan valita jäteastian
tyhjennysväliksi pisimmillään kahdeksan viikkoa. Aiempi biojätteen
kompostointivelvoite poistuisi.

Edellä mainituista tyhjennysvälien pidentämisistä sovittaisiin Lakeuden Etapin
kanssa.

Kurikan Jurvan alueella noudatettaisiin poltettavan jätteen keräyksessä samoja
jäteastioiden tyhjennysvälejä kuin aiemminkin. Uutena asiana Jurvan alueelle
tulisi muualla toimialueella käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistöjen
jätehuoltovelvoite kesä-syyskuun ajaksi. Poltettavan jätteen astian pisin
mahdollinen tyhjennysväli olisi määräysluonnoksen mukaan kahdeksan
viikkoa.

Jätehuollon keskeytys
Jätehuollon keskeytys on aiemmin voitu myöntää vain käyttämättömille
vakituisesti asunnoksi rakennetuille kiinteistöille. Määräysluonnoksessa
esitetään, että keskeytys voitaisiin myöntää perustellusta syystä myös
vähintään 12 kuukautta käyttämättä olevalle vapaa-ajan asunnolle.

Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttö
Määräysluonnokseen on lisätty poltettavan jätteen ja biojätteen yhteisastioille
käyttäjäkohtaisesti varattavat astiatilavuuden vähimmäismäärät. Lisäyksellä
varmistettaisiin, että yhteisastian tilavuus on jätehuoltomääräysten mukaisesti
riittävä.

Määräykset mahdollistaisivat vakituisille asunnoille yhteisastian käytön, silloin
kun jäteastia sijaitsee enintään 3 km etäisyydellä. Kaava-alueella on aiemmin
edellytetty 1 km etäisyyttä. Vapaa-ajan asunto voisi käyttää yhteisastiaa, mikäli
se sijaitsee enintään 20 km etäisyydellä nykyisen 10 km sijaan. Etäisyydet
määritetään tieverkoston mukaisella mittauksella.

Harmaan veden saostussäiliön tyhjennys
Saostussäiliöt, joissa käsitellään pelkästään pesuvettä, voitaisiin tyhjennyttää
kahden vuoden välein vakiasunnoilla ja kolmen vuoden välein vapaa-ajan
asunnoilla. Hakemusmenettely em. tyhjennysvälien saamiseksi poistettaisiin ja
tyhjennysvälistä sovittaisiin Lakeuden Etapin kanssa.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

Jätehuoltomääräysten luonnos perustelumuistioineen asetetaan nähtäville
lausuntoja ja mielipiteitä varten. Hallintolain mukaisesti varataan mahdollisuus
lausua mielipiteensä asiasta niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai
muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus.
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Jätelain mukaisesti ennen kunnan jätehuoltomääräysten antamista kunnan on
varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä
tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Kirjallinen
lausuntopyyntö lähetetään seuraaville tahoille:

· Lakeuden jätelautakunnan toimialueen kunnat, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset
· Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
· Lakeuden Etappi Oy

Luonnos jätehuoltomääräyksiksi 1.11.2022 alkaen on saatavilla Lakeuden
jätelautakunnan verkkosivuilla, osoitteessa www.ilmajoki.fi/jatelautakunta.

Määräysluonnoksen perustelumuistio esitellään kokouksessa.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2013): 23 §, 91 § ja 92 § sekä luku 5
Hallintolaki (434/2003): 41 §
Ilmajoen kunnan hallintosääntö 15.5.2017, 180 §

 
Ehdotus Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen

perustelumuistioineen kuntien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväksi
mahdollisia lausuntoja ja mielipiteitä varten 15.6. - 18.8.2022 väliseksi ajaksi.
Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta tiedotetaan myös jätelautakunnan
kotisivuilla sekä jäteyhtiön asiakaslehdessä Etappi-aviisissa.

Jäsenkunnille, jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja
terveydensuojeluviranomaisille sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle toimitetaan pyyntö lausunnon antamiseksi.

Lausuntoa pyydetään kirjallisesti myös muilta jätelautakunnan tarpeelliseksi
katsomilta tahoilta. Lausunnot pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle
18.8.2022 mennessä.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 1a. Luonnos jätehuoltomääräyksiksi

Liite 1b. Jätehuoltomääräysten perustelumuistio
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1 Yleinen osa 

1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) ja sen uudistusten toimeenpanoa 

paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lainsäädännön ja määräysten tavoitteena on estää jätteestä 

tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjes-

tyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa Lakeuden jätelautakunta, joka on toimialueen 

kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. 

 

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jäte-

huoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöillä tulee toimia ja miten jätteet kul-

jetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä ros-

kaantumisen ehkäisemistä. 

 

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. 

Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnalli-

sen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja 

kunnan julkiseen hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden 

sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. 

 

Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisten toimintojen jätteiden osalta jätehuoltomääräyksiä sovelle-

taan silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jä-

tehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Lisäksi tietyt jätehuoltomääräyksissä säädetyt jäte-

huollon käytännön järjestelyitä ja teknisiä vaatimuksia koskevat määräykset koskevat myös kun-

nan jätehuoltovastuun ulkopuolisia toimijoita.  

 

Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on 

järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Lisäksi jätteitä 

tulee lajitella kerätä erikseen tarvittavissa määrin (Jätelaki 13 ja 15 § ja jäteasetus 4 luku). 

1.2 Merkittävimmät jätehuoltomääräyksiin esitettävät muutokset 

Jätehuoltomääräysten merkittävin muutos 1.1.2020 voimaan tulleisiin määräyksiin on kierrätettä-

vien jätteiden erilliskeräysten lisääntyminen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ta-

voitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 pai-

noprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätyskelpoisten jätteiden tehokasta lajittelua ja erilliske-

räystä sekä jatkokäsittelyä uusiomateriaaleiksi. 

 

Syksyllä 2021 voimaan tulleessa jäteasetuksessa on määräyksiä biojätteen ja pakkausjätteiden eril-

liskeräysten järjestämisestä taajama-alueilla. Lakeuden Etappi Oy on tehnyt laajoja selvityksiä toi-

mialueen kierrätysasteen kasvun mahdollistavista järjestelmävaihtoehdoista, joilla asukkaita voi-

daan palvella tasapuolisesti ja erilliskeräykset hoitaa tehokkaasti, jolloin myös kustannukset pysy-

vät kohtuullisina. Toimialueen asumisen rakenteesta johtuen on merkittävää, että erilliskeräyksiä 

laajennetaan myös taajamien ulkopuolelle. Erilliskeräykset tulevat laajenemaan kiinteistötyypeit-

täin ja alueittain vuosien 2023 – 2026 aikana. 
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Velvoitteiden kohdentuminen alueella 

Jätelainsäädännössä otettiin käyttöön erilliskeräysvelvoitteiden määrittelyssä taajama-käsite. Taa-

jamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen 

etäisyys on yleensä enintään 200 metriä. Lakeuden jätelautakunnan toimialueella on käytetty aiem-

min velvoiterajauksissa asemakaava- ja haja-asutusalue -määrittelyä. Alueella on taajamia, jotka 

eivät ole asemakaavoitettuja.  

 

Näissä määräyksissä otetaan käyttöön taajamakäsite. Taajamien rajaukset esitetään karttatarkaste-

luina verkkosivuilla viite sijaintiin, jossa rajaus on nähtävissä.  Jäteastioiden tyhjennysvälivel-

voitteissa noudatetaan kuitenkin edellisissä jätehuoltomääräyksissä käytettyä asemakaava-/haja-

asutusalueen määrittelyä siihen saakka, kunnes kiinteistökohtainen keräysjärjestelmä uudistuu alu-

eella. Uudistukset toteutetaan ajallisesti ja alueellisesti porrastaen. Uusien erilliskeräysten aloitus-

ajankohdat on esitetty 16 §:ssä ja tyhjennysvälit 25 §:ssä.  

 

Kurikan Jurvan alue siirtyy toimialueelle 1.1.2023 alkaen. Jurvassa on muusta alueesta poiketen 

kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joka huomioidaan määräyksissä muun muassa eril-

liskeräysvelvoitteiden ja poltettavan jätteen astian tyhjennysvälien osalta.  

    

Kierrätettävien jätteiden erilliskeräykset 

Biojäte on erilliskerätty toimialueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta, jo seitsemän vuo-

den ajan kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen keräys tulee laajenemaan kai-

kille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024 - 

1.4.2026 välisenä aikana. Tarkka aikataulu on esitetty määräysten 16 §:ssä. Biojäte tullaan kerää-

mään 1-4 huoneiston kiinteistöiltä kahteen lokeroon jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jätteen 

kanssa. Lakeuden Etappi toimittaa keräysastiat kiinteistöille. Biojätteen kompostointi kiinteistöllä 

asianmukaisessa kompostorissa on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle.  

 

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite on koskenut kiinteistöjä, joissa on vähintään 10 huoneistoa.  

Muovipakkausten erilliskeräys on ollut Lapuan, Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan keskustaajamissa 

vähintään 20 huoneiston kiinteistöllä. Pakkausjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja paperi- sekä 

muovipakkaukset) erilliskeräysvelvoite tulee voimaan taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, 

joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Pakkausten keräyksessä alle 10 huoneiston kiinteistöillä ote-

taan käyttöön nelilokeroinen keräysastia, jonka Lakeuden Etappi toimittaa kiinteistölle.    

 

Kurikan Jurvan alueella biojätteen keräys jaetulla astialla yhdessä poltettavan jätteen kanssa ei ole 

käytännössä mahdollinen poltettavan jätteen keräysjärjestelmästä johtuen. Jurvan alueella toteute-

taan biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset jätelain mukaisesti kunnan järjestämänä jätteen-

kuljetuksena jäteasetuksessa edellytetyllä tasolla, eli taajamissa vähintään 5 huoneiston kiinteis-

töillä heinäkuusta 2023 alkaen.    

 

Jäteasetus edellyttää kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille jätelajeittain kilomääräiset 

erilliskeräysvelvoitteet, jotka ovat tiukemmat kuin toimialueella on aiemmin noudatettu. Asetuk-

sen velvoiterajat on eritelty myös näissä jätehuoltomääräyksissä.  

 

Jäteastioiden tyhjennysvälit 

Jäteastioiden tyhjennysväleihin tulee muutoksia erityisesti erilliskeräysten laajenemisen vuoksi. 

Erilliskerättävien jätteiden astiatyhjennysten tiheydessä huomioidaan lajiteltujen jätteiden säilymi-

nen kierrätyskelpoisina jatkokäsittelyyn kuljettamisen aikana.  
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Biojätteen erilliskeräys edellyttää jäteastian tyhjentämistä kesäaikana kahden viikon välein, syvä-

keräyksessä neljän viikon välein. Määräykset mahdollistavat biojätteen pinta-astialle talviaikana 

neljän viikon ja syväkeräykselle kahdeksan viikon tyhjennysvälin.  

 

Kartonkipakkausten keräysastioiden tyhjennysväli lyhenee kahdeksaan viikkoon nykyisen kuuden 

kuukauden sijasta. Myös muovipakkausten keräysastioiden pisin tyhjennysvälisi on kahdeksan 

viikkoa. Lasi- ja metallipakkausten keräysastiat voidaan jatkossakin tyhjentää kuuden kuukauden 

välein.   

 

Määräyksiin esitetään uutena asiana vähän jätettä tuottaville 1-2 hengen talouksille mahdollisuutta 

harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä neljään viikkoon. Käytäntö olisi voimassa jae-

tulla astialla toteutettavaan keräysjärjestelmän käyttöönottoon saakka.  

 

Jaetulla jäteastialla toteutettavassa biojätteen ja poltettavan jätteen keräyksessä on kesäaikana kah-

den viikon tyhjennysväli koko toimialueella. Talviaikana tyhjennysväli on mahdollista pidentää 

neljään viikkoon. Pisin mahdollinen tyhjennysväli 1-2 hengen talouksille on talviaikana kahdeksan 

viikkoa.  

 

Biojätettä omatoimisesti kompostoivan vakituisen asunnon jäteastian pisimmät tyhjennysvälit ovat 

ennallaan asemakaava-alueella (4 vkoa) ja haja-asutusalueella (8 vkoa) siihen saakka, kunnes jät-

teiden keräysuudistuksen yhteydessä aluejako poistuu. Aiempi pidennyksen hakemusmenettely 

poistetaan, poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin voi sopia Lakeuden Etapin kanssa. Pidennys 

edellyttää kutenkin lakisääteisen kompostointi-ilmoituksen tekoa Lakeuden jätelautakunnalle.  

 

Kompostoivat 1-2- hengen taloudet voivat tyhjennyttää poltettavan jätteen astian koko toimialu-

eella kahdeksan viikon välein heti määräysten tultua voimaan. Kompostoivat taloudet, joihin kuu-

luu enemmän kuin 1-2 henkilöä, voivat keräysuudistuksen jälkeen pidentää tyhjennysvälin koko 

toimialueella neljään viikkoon.  

 

Vapaa-ajan asunnon haltija voi valita jäteastian tyhjennysväliksi pisimmillään kahdeksan viikkoa. 

Aiempi biojätteen kompostointivelvoite poistuu.  

 

Edellä mainituista tyhjennysvälien pidentämisistä sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Kurikan Jurvan alueella noudatetaan poltettavan jätteen keräyksessä samoja jäteastioiden tyhjen-

nysvälejä kuin aiemminkin. Uutena asiana Jurvan alueelle tulee muualla toimialueella jo käytössä 

oleva vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuoltovelvoite kesä-syyskuun ajaksi. Poltettavan jätteen astian 

pisin mahdollinen tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa.  

 

Jätehuollon keskeytys  

Jätehuollon keskeytys on aiemmin voitu myöntää vain käyttämättömille vakituisesti asunnoksi ra-

kennetuille kiinteistöille. Näiden määräysten mukaan keskeytys voidaan myöntää perustellusta 

syystä myös vähintään 12 kuukautta käyttämättä olevalle vapaa-ajan asunnolle.  

 

Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttö 

Määräyksiin on lisätty poltettavan jätteen ja biojätteen yhteisastioille käyttäjäkohtaisesti varattavat 

astiatilavuuden vähimmäismäärät. Lisäyksellä varmistetaan, että yhteisastian tilavuus on jätehuol-

tomääräysten mukaisesti riittävä.   

 

Määräykset mahdollistavat vakituisille asunnoille yhteisastian käytön, silloin kun jäteastia sijaitsee 

enintään 3 km etäisyydellä. Kaava-alueella edellytettiin aiemmin 1 km etäisyyttä. Vapaa-ajan 
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asunto voi käyttää yhteisastiaa, mikäli se sijaitsee enintään 20 km etäisyydellä aiemman 10 km si-

jaan. Etäisyydet määritetään tieverkoston mukaisella mittauksella.  

 

Harmaan veden saostussäiliön tyhjennys 

Saostussäiliöt, joissa käsitellään pelkästään pesuvettä, voidaan tyhjennyttää kahden vuoden välein 

vakiasunnoilla ja kolmen vuoden välein vapaa-ajan asunnoilla. Hakemusmenettely em. tyhjennys-

välien saamiseksi on poistettu. Tyhjennysvälistä sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

1.3 Etusijajärjestys 

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien, myös kotitalouksien, on kaikissa toimissaan pyrittävä 

ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on 

valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdol-

lista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen 

loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle.  

 

Kunnan tai kunnan jätehuoltolaitoksen on jätehuoltopalveluita järjestäessään velvollisuus noudat-

taa etusijajärjestystä siten, että saavutetaan kokonaisuutta arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta 

paras lopputulos. Erilaisten jätehuoltoa koskevien vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, ver-

tailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jota etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan 

saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset 

ja taloudelliset edellytykset. 

1.4 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka synty-

vät asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa. Kunnalla on velvollisuus järjestää näi-

den toimintojen jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis järjestää tällaisten jätteiden keräys, kuljetus ja 

käsittely. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta 

tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus kiinteis-

töltä tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta, johon sijoitetaan erilliskeräystä var-

ten tarpeelliset jäteastiat.  

 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta on käy-

tössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus kaikille kiinteistöiltä kerättäville jätejakeille. 

 

Kurikan Jurvan alueella Lakeuden Etappi kilpailuttaa ja tilaa kiinteistölle jätteenkuljetuksen kiin-

teistöiltä erilliskerättäville pakkausjätteille ja pienmetallille 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin il-

moittamassa aikataulussa sekä biojätteelle 19.7.2023 alkaen. 

 

Jurvan alueella poltettavan jätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksissa on käytössä kiin-

teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija vastaa näiden jätteiden jätteenkulje-

tuksen tilaamisesta kiinteistölle.  

 

Jäte kuljetetaan Lakeuden Etapin osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään käsittelyyn. 

Pakkausjätteet kuljetetaan Lakeuden Etapin osoittamaan paikkaan, jonka Etappi on sopinut pak-

kausten tuottajayhteisön kanssa. Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimite-

taan tuottajien osoittamiin paikkoihin. 

 

Poltettava jäte toimitetaan energiana hyödynnettäväksi Westenergyn jätevoimalaan.  
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1.5 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteutta-
minen 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätelain 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomai-

sena toimii Lakeuden jätelautakunta.  Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat: 

 

 Kunnallisista jätehuoltomääräyksistä päättäminen 

 Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista päättäminen 

 Jätetaksasta päättäminen  

 Jätemaksujen maksuunpanopäätökset ja maksamattomien jätemaksujen perintä ja ulosot-

toon siirtäminen 

 Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

 Jätteenkuljetuksen seuranta ja rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsitte-

lystä kiinteistöllä 

 Yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset  

 

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat: 

 

 Valvoa jätelain noudattamista 

 Antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaise-

miseksi 

 Liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko tehdä päätökset valvonta-asioissa 

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

 

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, on 

annettu Lakeuden Etappi Oy:lle. Jätelaitoksen tehtävinä ovat: 

 

 Kierrätyskelpoisen jätteen ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen 

keräys  

 Jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

 Vaarallisten jätteiden vastaanotto 

 Käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalve-

luiden hankkiminen  

 Jäteneuvonta ja tiedotus 

 Jätemaksujen laskutus 

1.6 Jätteiden keräys 

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä 

varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoitus-

paikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kun-

nalliseen jätehuoltojärjestelmään. Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään eri jätelajien luovutta-

miskäytännöistä.   

 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vä-

hintään poltettavan jätteen jäteastia.  Kierrätettävien jätteiden erilliskeräysten järjestämisvelvoitteet 

on esitetty näissä määräyksissä asuinkiinteistöjen osalta 16 §:ssä.   
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Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteille tulevat jäteasetuksen mukaiset 

kiinteistökohtaiset lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet voimaan biojätteen osalta 19.7.2022 ja muun 

kierrätettävän jätteen osalta 1.7.2023. Velvoitteet perustuvat jätteiden painon mukaiseen 

kertymiseen yhden viikon aikana.   

 

Biojätteen voi erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä jäteasetuksen 12 §:n sekä näiden 

jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 

Kiinteistöillä, joilla ei ole kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä, lajitellaan jätteet erikseen ja toi-

mitetaan tuottajan tai Lakeuden Etapin järjestämään kierrätyskelpoisten jätteiden keräyspisteeseen. 

Listaa yleisistä kierrätyskelpoisten jätteiden vastaanottopaikoista pidetään yllä osoitteessa kier-

ratys.info. 

 

Jätteiden keräyspaikka ja -astiat 

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

miseen liittyen. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon rakentamismää-

räyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat. 

 

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee 

aina olla kuormattavissa turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua 

loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä 

jäteastioita, kuten kannellisiä säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättä-

välle jätelajille. Jäteastia pitää olla aina suljettavissa, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön li-

kaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toi-

saalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa.  

 

Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä sen tyhjentämisestä vas-

taavan tahon yhteystiedot. 

1.7 Jätteiden kuljetus 

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan toimialueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta kunnan jär-

jestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa Lakeuden Etappi huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpai-

luttamisesta alueittain.  

 

Kurikan Jurvan alueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija 

huolehtii jätteenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta. Erilliskerättävät yhdyskuntajätteet 

kerätään Jurvan alueella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätelainsäädännön ja näiden jä-

tehuoltomääräysten mukaisesti. Taajamissa, vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä kerätään biojäte 

19.7.2023 alkaen ja pakkausjätteet 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin ilmoittamassa aikataulussa.   

 

Kiinteistön haltijan järjestämässä polttokelpoisen jätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen jätteen-

kuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekiste-

riin. Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on 

pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa ole ote jätehuoltorekisteristä.  

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu 

jätehuoltorekisteriin. 
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Muun muassa vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää 

lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siir-

toasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen 

vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitalou-

desta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaati-

mukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 40 §:ssä. 

 

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa 

tekevä omatoimirakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaan-

ottopaikkaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 

1.8 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon 
piiriin kuuluvat jätevesilietteet 

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pien-

puhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden mää-

rästä ja ominaisuuksista riippumatta. 

 

Kuten asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvät lietteet, myös kunnan hallinto- ja palvelutoi-

minnoissa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Elin-

keinotoiminnan, seurakuntien tai valtion toiminnot sekä jatkossa myös hyvinvointialueille siirty-

vien kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnot eivät sen sijaan kuulu nykyisen jätelain mu-

kaan kunnan jätehuoltovastuulle myöskään saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta. 

 

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien saostussäiliöiden säännöllinen tyhjennys on tärkeää jär-

jestelmien toimivuuden ja puhdistustehon kannalta. Lietteiden poisto kerran vuodessa estää järjes-

telmän tukkiutumisen ja kertyneen lietteen huuhtoutumisen ympäristöön. Tyhjennysväleissä voi-

daan huomioida kiinteistön vähäinen käyttö, jolloin tyhjennysväli voi olla vakituista asumista pi-

dempi. Umpisäiliöiden tyhjennykselle ei määrätä vähimmäistiheyttä, mutta säännöllisessä käytössä 

on umpisäiliökin hyvä tyhjennyttää säännöllisellä rytmillä ennen säiliön täyttymistä. Vuosikausia 

tyhjentämättä olleissa umpisäiliöissä liete saattaa myös sakkaantua pohjalle niin tiiviiksi, että säi-

liön tyhjentäminen on vaikeaa. Umpisäiliön ehjyyttä on seurattava. Saostus- ja umpisäiliöille ei ole 

nykyään laissa tai asetuksissa määräyksiä, joten paikalliset jätehuoltomääräykset lietetyhjennyk-

sistä ovat olennaisia.  

1.9 Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen jäte-
huolto 

Elinkeinotoiminnasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, seurakuntien ja valtion toiminnoista ja muista 

kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ei määrätä kunnallisissa jätehuolto-

määräyksissä kattavasti. Jätehuoltomääräykset koskevat näitä toimintoja siltä osin kuin niissä mää-

rätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta sekä ajankohdista, 

jolloin jäteastioita voi arkisin ja viikonloppuisin tyhjentää. 

 

Mikäli toiminnanharjoittajan tiloissa syntyvä jäte kerätään yhdessä muun kunnan jätehuollon jär-

jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä an-

netut määräykset toiminnanharjoittajaa täysimääräisesti. 

 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.6.2022 / 17 §



Jätehuoltomääräykset, luonnos 2.6.2022   11 

 

Toiminnanharjoittaja voi pyytää kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjes-

telmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella yksityisen palvelun-

tarjonnan puutteen vuoksi. Puute voi ilmetä esimerkiksi siten, että markkinaehtoista jätehuoltopal-

velua ei ole tarjolla ollenkaan tai on tarjolla puutteellisesti, se ei sovi asiakkaan tarpeisiin tai se on 

kustannuksiltaan kohtuutonta. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat toiminnanharjoittajaa niiltä 

osin kuin TSV-palvelusta on sovittu toiminnanharjoittajan ja Lakeuden Etapin välillä. 

1.10 Tuottajavastuu 

Jätelaissa tuottajalla tarkoitetaan ammattimaisesti tuotteita markkinoille saattavaa luonnollista hen-

kilöä tai oikeushenkilöä, joka eritellään tuotekohtaisesti tarkemmin jätelain 48 §:ssä. Tuottajavas-

tuunalaisia tuotteita ovat ajoneuvojen renkaat, henkilöautot, pakettiautot niihin rinnastettavat muut 

ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut, paperituotteet, kuten sanoma- ja aikakaus-

lehdet ja toimistopaperi sekä pakkaukset. 

 
Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen ammattimaisella valmistajalla ja maahantuojalla sekä 

pakkausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus 

järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto sekä vastata siitä aiheu-

tuvista kustannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljet-

tamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. 

 

Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäi-

sestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jätelaitos huoleh-

tii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyk-

sestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa 

myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte (esim. pienmetalli) voi olla mahdollista 

kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille 

kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä.  

 

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljetta-

minen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerrostalo- ja rivitaloalueilla.  Tällaisella alueella sijait-

seva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä var-

ten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pienta-

loja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä 

kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään 

alueellisissa keräyspisteissä. 

1.11 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 

 kyllästetty ja käsitelty puu 

 torjunta-aineet 
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 jäteöljyt ja öljyiset jätteet 

 lääkejätteet 

 

Osa vaarallisista jätteistä on tuottajavastuunalaisia. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet toimi-

tetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. Vaarallisia, ja samalla tuottajavastuunalaisia, jätteitä ovat 

esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkö- ja elektroniikkaro-

musta.  

 

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan Lakeu-

den Etapin jäteasemille tai RE-pisteelle ja lääkejätteet apteekkeihin. Vaaralliset jätteet on pakat-

tava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen 

ominaisuudet. 

1.12 Rakennus- ja purkujäte 

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti 

mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja 

aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdolli-

simman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä. Vähintään 

70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää muuten kuin energiana tai 

polttoaineen valmistuksessa vuosittain. 

 

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee raken-

nustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit: 

 

 betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

 asfaltti 

 bitumi- ja kattohuopa 

 kipsi 

 kyllästämättömät puujätteet 

 metallijätteet 

 lasijätteet 

 muovijätteet 

 paperi- ja kartonkijätteet 

 mineraalivillaeriste 

 maa- ja kiviainesjätteet 

 

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluva asbestijätettä, joka on kerät-

tävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä astioissa. 

 

Jos asuinkiinteistön omistaja omatoimisesti huolehtii itse tekemänsä remontin rakennus- ja purku-

jätteiden jätteenkuljetuksesta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. La-

keuden Etappi vastaanottaa lajiteltuja rakennusjätteitä jäteasemilla ja RE-pisteellä enintään 2 m3:n 

kuormina. Suuremmat jäte-erät toimitetaan jätehuoltokeskukseen, jossa kuormat punnitaan.  
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1.13 Roskaantumisen ehkäisy 

Jätelain luvussa 8 säädetään roskaamiskielto (JL 72 §) eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä 

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

tyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne kuulumatto-

mia tavaroita. 

 

Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja (JL 73 §). Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvel-

vollisuutensa, siivoamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapah-

tunut. Tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain 74 §:ssä, josta 

ne voi tarkistaa. Siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tien pitäjällä, jos roskaantuminen on aiheu-

tunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen halti-

jalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle. 

 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden jäteasti-

oita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on 

järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava, että roskaantumisen 

ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten 

alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.   

1.14 Lisätietoa 

Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö: 

 

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

 

Keskeisimmät jätehuoltoa ja jätehuoltomääräysten alaa koskevat lait, asetukset ja valtioneuvoston 

päätökset: 

 

 Jätelaki 646/2011 

 Valtioneuvoston asetus jätteistä (Jäteasetus) 978/2021 

 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 ja sen muutossäädökset 

 Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä xxx/2021  

 

Lisätietoa jätehuollosta asuinkuntasi alueella: 

 

 Lakeuden Etappi Oy 

 Lakeuden jätelautakunta 

 Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset 
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2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 

1. LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. 

 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lakeuden jätelautakunnan toimialueella, Alavuden, 

Kurikan Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungeissa sekä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen kun-

nissa. Kurikan Jurvan alue liittyy toimialueelle 1.1.2023. 

 

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämi-

sessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan eh-

käisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä.  

 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuu-

luviin jätteisiin ja myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.  

 

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuulu-

villa kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimitta-

miseen. 

 

Muilla kuin jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin 

kuuluvilla kiinteistöllä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toi-

mintojen kiinteistöillä, syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:  

 

• 5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja pal-

velutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalve-

lun järjestämisvelvollisuuden perusteella  

• 18 § Kompostointi, momentit 1, 3, 4, 5, 10, 11 ja 13   

• 19 § Jätteen polttaminen momentit 1 ja 4 

• 20 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen 

• 22 § Jäteastiatyypit momentit 6 ja 7 

• 24 § Jäteastian täyttäminen momentit 1, 2, 6, 8, 9 ja 10 

 25 § Tyhjennysvälit, momentit 1 ja 3  

• 26 § Kunnossapito ja pesu 

• 27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

• 29 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat 

• 30 § Kuormaaminen 

• 31 § Kuljettaminen 

• 34 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsi-

teltäväksi, momentit 1–4, 8, 12, 13 ja 14 

• 37 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

• 38 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

• 39 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 5 ja 7  

• 40 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

• 41 § Erityisjätteet 
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• 42 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

• 43 § Tiedottamisvelvollisuus 

• 44 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

• 45 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

• 46 § Voimaantulo 

 

Muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei 

sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 18–20 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu 

määräyksiä ympäristöluvassa. 

 

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

seen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläin-

lääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinpe-

räisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen. 

2 § Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 

 

Alueellisella jätteen keräyspaikalla kunnallisen jätelaitoksen järjestämiä poltettavan jätteen alue-

keräyspisteitä ja tuottajien tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja kiin-

teistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.  

 

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asunto-

lassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. 

 

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, 

vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja 

keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. (Määritelmä poikkeaa jätelain 

mukaisesta biojätteen määritelmästä siten, että se ei sisällä puutarha- ja puistojätettä.) 

  

Ekopisteellä kunnan, kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, 

joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä poltettavaa jätettä.  

 

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

tensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuk-

sen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet. 

 

Jäteasemalla Lakeuden Etapin ylläpitämää valvottua pääasiassa kotitalouksissa syntyvien jättei-

den pienerien vastaanottopaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. 

 

Jätehuoltokeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsitte-

lyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä. 

 

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, 

jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. 

 

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkulje-

tusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman 
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kiinteistön yhteiskeräyspisteestä tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä 

tai umpisäiliöstä. 

 

Kierrätyskelpoisella jätteellä materiaalina hyötykäytettävää jätettä kuten biojätettä, tekstiilijä-

tettä, lasi-, metalli-, muovi-, kartonki- ja paperipakkausjätteitä ja muita kierrätyskelpoisista materi-

aaleista koostuvia jätteitä, joille on järjestetty erilliskeräys ja vastaanotto näiden jätehuoltomää-

räysten mukaisesti. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa 

kiinteistön haltija vastaa poltettavan jätteen tai saostus- ja umpisäiliölietteen jätteenkuljetuksen 

hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomää-

räysten mukaisesti. 

 

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta (La-

keuden Etappi kuntien puolesta), vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta 

noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä  

vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä 

sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, mukaan lukien keräyksen 

ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalainen pakkausjäte, joka kerätään jätelain ja näiden jätehuol-

tomääräysten mukaisesti kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kunnan tai kunnan jätelaitoksen järjes-

tämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä aluekeräyksessä, kotitalouden pienimuotoisessa itse 

tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvää jätettä, sekä edellä mainituissa toiminnoissa 

syntyvää jätevesien saostus- ja umpisäiliölietettä ja lisäksi sitä liikehuoneistoissa syntyvää jätettä, 

joka kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden 

kanssa.  

 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä muuta 

kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, jonka haltija on jätelain 

33 §:n mukaisesti pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan 

puutteen vuoksi, ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä. 

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla 

kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuol-

tojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.  

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy 

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.  

 

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta 

kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuolto-

järjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jät-

teiden käsittelystä. 

 

Poltettavalla jätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla ke-

rätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. 
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Poltettavan jätteen aluekeräyspisteellä Lakeuden Etapin järjestämää alueellista jätteen keräys-

paikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat pol-

tettavan jätteen. 

 

Puutarha- ja puistojätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, 

kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. 

 

Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäi-

syys on yleensä enintään 200 metriä. 

 

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista 

vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen 

lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvo-

jen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkauk-

set. 

 

Vapaa-ajan asunnolla muuta kuin vakituiseen asumiseen tarkoitettua rakennusta, jossa on keitto- 

ja yöpymismahdollisuus. Jos alun perin vakituiseen asumiseen rakennettua rakennusta käytetään 

satunnaisesti yöpymiseen, luokitellaan se vapaa-ajanasunnoksi. 

 

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumi-

sessa syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoimin-

nassa syntyvää jätettä. 

3 § Jätehuollon tavoitteet 

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmu-

kaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 

 

Jätehuollolla tavoitellaan kestävää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitet-

tava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jätemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman 

tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai 

turvallisesti energiana hyödynnettäväksi. 

2. LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteis-

töjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jäte-

huoltojärjestelmään ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.  

 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen 

jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka, 

johon sijoitetaan kerättävää jätettä varten tarvittavat jäteastiat. Jätteen haltijan tulee viedä kunnalli-

sen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestet-

tyyn jäteastiaan.  
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Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistöittäisessä jätteenkulje-

tuksessa kiinteistön keräyspaikasta 13 §:n mukaisiin Lakeuden Etapin osoittamiin vastaanottopaik-

koihin. Lakeuden Etappi osoittaa myös pakkausjätteille tuottajan järjestämän vastaanottopaikan.  

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kun-

nan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopal-

velun järjestämisvelvollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan 

toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen 

vuoksi. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liitty-

vistä menettelyistä on säädetty jätelaissa. 

 

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteiden osalta Lakeuden Etappi tekee kiin-

teistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen, enintään 

kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä 

palveluita kyseinen sopimus koskee. 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta kaikkien 

kerättävien jätelajien kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa Lakeuden Etappi. 

 

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla 

liittymisestä Lakeuden Etapille. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle kunnalliselta jätelai-

tokselta näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. 

 

Lakeuden Etappi liittää näiden jätehuoltomääräysten erilliskeräysmääräysten (16 §) mukaisesti 

kiinteistön kunnan järjestämään, jaetulla jäteastialla toteutettavaan biojätteen ja poltettavan jätteen 

keräykseen. Lakeuden Etapin on ilmoitettava hyvissä ajoin kiinteistön omistajalle liittämisestä ja 

kerrottava liittämisen perusteet sekä liittämisestä seuraavat velvoitteet. Lakeuden Etappi tilaa kiin-

teistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. 

 

Kurikan Jurvan alueella poltettavan jätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vas-

taa kiinteistön haltija. Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään poltettavan jätteen jätteenkulje-

tukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja teke-

mällä sopimus poltettavan jätteen noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuolto-

määräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava 

yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtä-

väksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 

 

Kurikan Jurvan alueella erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisen jätteenkul-

jetuksen järjestämisestä vastaa Lakeuden Etappi pakkausjätteiden osalta 1.7.2023 alkaen ja biojät-

teiden osalta 19.7.2023 alkaen näiden jätehuoltomääräysten erilliskeräysmääräysten (16 §) ja siir-

tymäsäännösten (47 §) mukaisesti. Lakeuden Etappi liittää kiinteistön kunnan järjestämään erillis-

kerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätteenkuljetukseen. Lakeuden Etapin on ilmoitettava hy-

vissä ajoin kiinteistön haltijalle liittämisestä ja kerrottava liittämisen perusteet sekä liittämisestä 

seuraavat velvoitteet. Lakeuden Etappi tilaa kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen 

jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. 
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7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteis-

tölle jätteiden keräyspaikan.  

 

Lakeuden Etappi toimittaa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen haltijan jätekerty-

mään sopivan kokoisen jäteastian (korkeintaan 660 litraa) kiinteistölle, mikäli kiinteistöltä ei löydy 

jo valmiiksi jätehuoltoon soveltuvaa jäteastiaa. Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle yli 660 lit-

ran astiat ja syväkeräysvälinet.  

 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään 

vähintään poltettavalle jätteelle tarkoitettu jäteastia.  Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jä-

teastiat näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n ja 17 §:n mukaisesti erilliskerätyille jätelajeille.  

 

Kiinteistöllä syntynyt kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on laitettava kiinteis-

tön jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan. 

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (eli kimppa-astian) 

käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten kierrätys-

kelpoisten jätelajien keräämiseen. Yhteisastioiden tulee olla käyttäjien määrään suhteutettuna oi-

kein mitoitettuja.   

 

Vakituisessa käytössä olevalla kiinteistöllä on kullakin poltettavan jätteen yhteisastiaa käyttävällä 

henkilöllä oltava käytössään poltettavan jätteen astiatilavuutta 25 litraa kahta viikkoa kohden.   

 

Kullakin poltettavan jätteen yhteisastiaa käyttävällä vapaa-ajanasunnolla on oltava käytössään pol-

tettavan jätteen astiatilavuutta 30 litraa neljää viikkoa kohden.  

 

Vakituisessa käytössä olevalla kiinteistöllä on kullakin biojätteen yhteisastiaa käyttävällä henki-

löllä oltava käytössään biojätteen astiatilavuutta 5 litraa kahta viikkoa kohden.   

 

Kullakin biojätteen yhteisastiaa käyttävällä vapaa-ajanasunnolla on oltava käytössään biojätteen 

astiatilavuutta 15 litraa kahta viikkoa kohden.  

 

Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla vakituisilla asunnoilla korkein-

taan 3 km. Vapaa-ajan asunnoille pisin mahdollinen etäisyys yhteisastiasta on 20 km.  

 

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Lakeuden Eta-

pille. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kurikan Jurvan alueella ilmoitus pol-

tettavan jätteen yhteisastiasta on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle. Ilmoituk-

sen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti 

ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisas-

tian käytössä tapahtuvista muutoksista ja yhteisastian käytön lopettamisesta. 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheu-

tuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai roskaantumista. Jätehuoltoviranomainen voi päätöksellään 

lakkauttaa yhteisastian käytön kokonaan tai osittain, jos yhteisastian ylläpidossa ja käytössä on 

toistuvia laiminlyöntejä.  
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9 § Korttelikohtaiset järjestelmät 

Kunnan asemakaavassa osoitetuilla alueilla, joissa on käytössä jätteiden korttelikohtainen keräys-

järjestelmä kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteen-

kuljetukseen liittymällä korttelikeräyspisteen käyttäjäksi.  

 

Korttelikeräyspisteellä kerätään poltettavan jätteen lisäksi kierrätettäviä jätelajeja. Keräysjärjestel-

mään liittyneiden kiinteistöjen jäteastioina toimivat yhteiset keräysastiat.  

 

Korttelikeräyspisteen perustaa kunta sopimalla siitä Lakeuden Etapin kanssa.  

10 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

määräajaksi 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Jä-

teastia on oltava tyhjä jätteenkuljetuksen keskeytyksen alkaessa. 

  

Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämät-

tömänä vähintään 2 viikon ajan. Keskeytyksen kestäessä 2 viikosta 12 kuukauteen asiasta sovitaan 

kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Lakeuden Etapin kanssa. Kurikan Jurvan alueella 

enintään 12 kk:n keskeytyksestä tulee ilmoittaa Lakeuden jätelautakunnalle sekä jätteenkuljetus-

yritykselle. Keskeytystarpeesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa etukäteen.  

 

Jätteenkuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli 12 kuukautta, edellyttää se poikkeamista jätehuolto-

määräyksistä.  

 

Vapaa-ajan asunnon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 

jätehuoltomääräyksistä. Keskeytys voidaan myöntää määräajaksi vain yhtäjaksoisesti yli 12 kk 

käyttämättömänä olevalle vapaa-ajan asunnolle.    

 

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää 

poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Keskeytys voidaan myöntää vain yhtäjaksoisesti yli 12 kk 

käyttämättömänä olevalle kiinteistölle. Keskeytyksen alkaessa tulee vessavesiä sisältävän saostus-

säiliön tyhjennys olla tehtynä edellisen 12 kk:n aikana ja pelkkiä pesuvesiä sisältävän säiliön 24 

kk:n aikana.   

 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista tulee hakea kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalta.  

11 § Poltettavan jätteen aluekeräykseen liittyminen ja jät-

teen toimittaminen aluekeräykseen  

Kihniön kunnassa voidaan käyttää vakituisessa asumisessa aluekeräyspisteitä jäteastian tai kimp-

pajäteastian sijaan, mikäli kiinteistöltä ei ole mahdollista tiestön kunnon vuoksi noutaa jätteitä jä-

teautolla.  

 

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon velvoite voidaan täyttää liittymällä poltettavan jätteen alueke-

räyspisteen käyttäjäksi. Aluekeräyspisteeseen toimitetaan poltettavat jätteet siltä osin kuin ne ko-

konsa ja laatunsa puolesta soveltuvat aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi.  
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Aluekeräyspisteet ovat käytettävissä pääsääntöisesti 1.5. – 30.9. välisen ajan kunnissa Alavus, 

Kihniö, Kuortane, Kurikan Jurvan alue, Seinäjoen Peräseinäjoen alue ja Ähtäri. Aluekeräyspisteen 

käyttäjäksi liitytään ottamalla yhteyttä Lakeuden Etappiin. 

 

Jäteasemia voidaan käyttää aluekeräyspisteiden sijaan kesäkauden jätehuoltoon ajalla 1.5. -30.9., 

mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsee kunnassa, jossa ei ole käytettävissä aluekeräyspisteitä tai alueke-

räyspisteet sijaitsevat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja matka jät-

teiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton. Jäteaseman käyttö jätehuoltoon kesäaikana il-

moitetaan Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Poltettavaa jätettä voi jättää jäteasemalle kahden vii-

kon välein jätesäkillisen (200 l) kerrallaan. 

 

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella 

olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa 

terveydelle tai ympäristölle. 

12 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumatto-

mien jätteiden kuljettaminen 

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

vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi alueke-

räyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava Lakeuden Etapin osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla Lakeuden Etapin tai jäte-

huoltoyrityksen tarjoaman erillisen noutopalvelun.  

 

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jäte-

huoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Täl-

löin kiinteistön haltijan on huolehdittava soveltumattoman jätteen poistamisesta jäteastiasta.  

13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava jäteyhtiö Lakeuden Eta-

pin osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuulu-

ville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Lakeuden Etapin jär-

jestämät vastaanottopaikat, kuten jäteasemat ja RE-pisteet, jätehuoltokeskus ja ekopisteet.  Tuotta-

javastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.  

 

Lakeuden Etapin on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista tietover-

kossa. Lista Lakeuden Etapin osoittamista vastaanottopaikoista on saatavana osoitteesta: 

www.etappi.com /Palvelut /Jätteiden vastaanottopaikat.  

 

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän anta-

mien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava niille osoitet-

tuihin paikkoihin.  

 

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto tai -

käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. 

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 
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3. LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

14 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit  

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä 

on lajiteltava erikseen biojäte, lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet, pienmetalli, 

1.1.2023 alkaen tekstiilijätteet sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.  

 

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n 

mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Biojätteen erilliskeräys laajenee kaik-

kiin asuinkiinteistöihin 16 §:n mukaisesti koko toimialueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun otta-

matta. Siirtymäaikana alueilla, joilla biojätettä ei kerätä kiinteistöllä erikseen tai kompostoida 

omatoimisesti, laitetaan biojäte poltettavan jätteen astiaan.   

 

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien järjestä-

mään tai Lakeuden Etapin järjestämään tuottajien keräystä täydentävään ekopisteeseen tai kiinteis-

töittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan näiden jätteiden 

kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin.  

 

Tekstiilijäte toimitetaan 1.1.2023 alkaen Lakeuden Etapin jäteasemilla oleviin keräyksiin.  

  

Paperijäte on lajiteltava erikseen kiinteistön haltijan järjestämään keräysastiaan ja toimitettava 

tuottajavastuulla järjestettyyn keräykseen tai toimitettava tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.  

 

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja 

elektroniikkaromu) on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaik-

kaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. 

 

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jäte-

huoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti. 

 

Puutarha- ja puistojäte sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimi-

sesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Lakeuden Etapin osoit-

tamaan vastaanottopaikkaan. 

 

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. 

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, 

syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti.  

 

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- 

ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Lakeuden Etapin 

osoittamaan vastaanottopaikkaan.  

15 § Poltettava jäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä var-

ten lajiteltu ja erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan. Poltetta-

valle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten 

vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaavaa jätettä.  
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16 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiin-

teistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet 

Poltettavan jätteen astian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jätelajeille 

seuraavasti: 

 

* Biojäte jaetulla jäteastialla (poltettava jäte/biojäte) sekä biojäte 3-4 huoneiston kiinteistöt 

 Ilmajoki, Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen 

 Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen 

 Seinäjoki keskustaajaman ulkopuolinen alue, Kuortane: 1.5.2025 alkaen  

 Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.3.2026 alkaen  

 Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen 

 

** 3-4 huoneistojen pakkausjätteet 

 pakkausjätteet 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin ilmoittamassa aikataulussa  

 

*** 5-9 huoneistojen pakkausjätteet 

 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin ilmoittamassa aikataulussa  

 

**** Muovipakkausjäte 

 1.7.2023 alkaen  

 

# Kurikan Jurvan alue 5 huoneistoa tai enemmän 

 pakkausjätteiden keräys 1.7.2023 alkaen Etapin ilmoittamassa aikataulussa 

 biojätteiden keräys Lakeuden Etapin järjestämänä kuljetuksena 19.7.2023 alkaen  

 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan 18 §:n 

mukaisesti.  

 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.  

 

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut biojätteiden ja pakkausjätteiden erilliske-

räysvelvoitteet koske ja jonka kiinteistö sijaitsee taajamassa, voi halutessaan liittää kiinteistönsä 

vapaaehtoisesti kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksista on tällöin sovit-

tava Lakeuden Etapin kanssa.  

 

 Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit, biojäte koko toimialueella ja  

pakkausjätteet taajamissa 

Huoneistojen luku-

määrä kiinteistöllä 

Bio-

jäte 

Lasi- 

pakkausjäte 

Metalli- 

pakkausjäte ja 

pienmetallijäte 

Kartonki- ja 

paperi- 

pakkausjäte 

Muovi- 

pakkausjäte 

Keräyspa-

peri 

1 - 2 * 
x    

 

kuten jäte-
lain 49 ja 50 
§ määräävät  

(kts. lisää 
kohdasta 

1.9) 

3 - 4 */**  
x x x x 

x 

5 – 9 *** 
x x x x 

x 

10 tai enemmän 

**** 
x x x x 

x 

Kurikan Jurvan 

alue: 5 huoneistoa 

tai enemmän # 

x x x x 
x 
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Taajaman ulkopuolella sijaitsevan vapaa-ajan asunnon haltija voi vapaaehtoisesti liittyä alueella 

järjestettyyn biojätteen ja poltettavan jätteen keräykseen jaetulla astialla. Kuljetuksista on tällöin 

sovittava Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet 

koske, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistöittäi-

sen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. 

 

Kiinteistöiltä erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 33 §:n mukaiseen 

vastaanottopaikkaan. 

 

Taajamat on määritelty ajantasaisesti viite sijaintiin, jossa rajaus on nähtävissä. Lakeuden jäte-

lautakunta tarkistaa alueiden määrittelyn kahden vuoden välein taajama-alueiden muutosten mu-

kaisesti.  

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuulu-

villa kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden la-

jittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijait-

sevalla kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla kiinteistöllä on 

lajiteltava ja erilliskerättävä muussa kuin asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet kiinteistökoh-

taisiin jäteastioihin seuraavasti: 

 

Jätelaji Erilliskerättävä, jos 

Biojäte biojätettä kertyy yli 10 kg viikossa 

Muovipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa 

Paperi- ja kartonkipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa 

Lasipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa 

Metallipakkausjäte ja muu pieniko-

koinen metallijäte 

kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa 

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

 

Kurikan Jurvan alueella pakkausjätteiden erilliskeräykset aloitetaan kunnan järjestämänä jätteen-

kuljetuksena 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin ilmoittamassa aikataulussa. Biojätteiden erilliske-

räys aloitetaan 19.7.2023 kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

 

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistö sijaitsee taajamassa, voi halutessaan liittää kiinteistönsä erillis-

kerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistöittäiseen kuljetukseen vapaaehtoisesti. 

Kuljetuksesta on tällöin sovittava Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Kiinteistön haltija voi halutessaan liittää taajaman ulkopuolella sijaitsevan kiinteistönsä biojätteen 

kiinteistöittäiseen kuljetukseen vapaaehtoisesti alueella, jossa on 16 §:n mukaisesti aloitettu biojät-

teen keräys jaetulla jäteastialla.  Kuljetuksesta on tällöin sovittava Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet 

koske, voi halutessaan tilata pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkul-

jetusyritykseltä. 
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Kierrätyskelpoiset erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 33 §:n mukai-

seen vastaanottopaikkaan. 

4. LUKU Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

18 § Kompostointi 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava 

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

Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompos-

toituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden 

osia.  

 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tilavuuden 

tulee tällöinkin olla riittävä kaikkien biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama 

hidastuminen kompostoitumisessa. Yhteisten kompostoreiden välisissä etäisyyksissä noudatetaan 

8 §:n mukaisia, yhteisen jäteastian käytön määräyksiä.    

 

Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kom-

postorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee 

tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa. Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte 

kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. 

  

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee 

jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista 

hyödyntämistä.  

 

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin 

voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.  

 

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä bio-

jätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:  

1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiin-

teistö- tai rakennustunnus;  

2. rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;  

3. jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;  

4. käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuiset käyttökuukaudet 

5. kuvaus tiiviydestä ja lämpöeristyksestä 

6. käsittelylaitteiston malli ja merkki  

 

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön 

ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle 

vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan 

henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä 

lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitet-

tava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista. 

 

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.3.2023, 

jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen näiden jätehuoltomääräysten voimaan 
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tuloa. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden vä-

lein.  

 

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 35 §:ssä tarkoitettua saos-

tussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja 

hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien 

pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kun-

nossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 

 

Pelkkää lehtijätettä saa kompostoida avonaisessa kompostikehikossa tai aumassa. Muuta puutarha-

jätettä saa kompostoida tarkoitukseen suunnitellussa haittaeläinsuojatussa, lämpöeristämättömässä 

kompostorissa. Puutarha- ja lehtijätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille 

alueille. 

 

Puutarha- ja lehtijäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava 

Lakeuden Etapin osoittamaan paikkaan.  

 

Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. 

 

Ennen asumislietteen, erotuskaivolietteen tai käymäläjätteen kompostoinnin aloittamista asema-

kaava-alueella tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta varmistaa asian luvanvaraisuus. 

19 § Jätteen polttaminen 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, jo-

hon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. 

 

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

maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuu-

jätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. 

 

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia 

saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.  

 

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

20 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen 

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty. 

 

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman oh-

jeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensi-

sijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. 

 

Kuolleet pienikokoiset lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset pieneläimet, joihin ei epäillä liittyvän 

ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa laittaa myös kiinteistön poltettavan jätteen astiaan. 

 

Jätehuoltokeskukseen on mahdollista tuoda kuolleita kotitalouden lemmikkejä, mikäli muita vaih-

toehtoja hävittämiselle ei ole. 
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21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi 

luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja beto-

nimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Hyödyntämi-

sestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla tarkempia määräyksiä jätteen hyödyntämisestä 

omassa maarakentamisessa. 

5. LUKU Jäteastiat 

22 § Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jä-

tehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita. 

 

Lakeuden Etappi toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella käsin siirrettävät 140–

660 litran jäteastiat kiinteistöille, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvaa 

jätettä.   

 

Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä poltettavan jät-

teen astioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Lakeuden Etappi 

toimittaa kiinteistöille käsin siirrettävät 140–660 litran jäteastiat kierrätyskelpoisille jätteille näi-

den jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaisesti.  

 

Kiinteistöillä käytössä olevat jäteastiat korvataan Lakeuden Etapin toimittamilla jäteastioilla vasta, 

kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai asiakas haluaa muuttaa jäteas-

tian kokoa jätemäärän vähenemisen tai lisääntymisen vuoksi. Etappi arvioi keräysvälineiden kor-

vaamisen tarpeen.  

 

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syn-

tyvää jätemäärää. 

 

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Nor-

maalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. 

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää  

 

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka 

soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka täyttävät SFS-EN 840 astiaa koske-

vat osat 

2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien 

pikakontit 

3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaan-

otto- tai käsittelypaikkaan 

4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia 

muita jäteastioita. 

 

Lakeuden Etappi voi järjestämässään jätteenkuljetuksessa hyväksyä kiinteistökohtaisesti muiden-

kin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna 

työturvallisuutta.  
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Keräyksessä käytettävien maahan upotettujen jätesäiliöiden maksikoot ovat: 

 biojäte 1,3 m3 

 lasi 3 m3 

 muut 5 m3  

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää 

 

1. Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä  

2. Pikakontteja  

23 § Jäteastian merkitseminen 

Lakeuden Etappi merkitsee kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistölle toimittamiinsa 

jäteastioihin jäteasetuksen mukaisesti, joko kanteen tai etuseinään selkeästi erottuvalla merkinnällä 

siihen kerätyn jätelajin, sen lajitteluohjeen ja keräyksestä vastaavan eli Etapin yhteystiedot. Kiin-

teistön haltija vastaa lajitteluohjeiden nähtävillä olosta jäteastioiden välittömässä läheisyydessä. 

 

Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltija huolehtii jäteastian merkitsemisestä jäteasetuksen mu-

kaisesti, joko kanteen tai etuseinään selkeästi erottuvalla merkinnällä siihen kerätyn jätelajin, sen 

lajitteluohjeen ja keräyksestä vastaavan yhteystiedot. Kiinteistön haltija vastaa lajitteluohjeiden 

nähtävillä olosta jäteastioiden välittömässä läheisyydessä. 

 

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastiaa 

käyttävän kiinteistön osoitteen mukainen numero tai kiinteistön osoite. Jäteastian kiinteistöä kos-

kevan merkinnän astiaan tekee kiinteistönhaltija. Kiinteistöä koskeva merkintä tulee olla selkeästi 

erottuva ja se tulee olla jäteastian etuseinässä tai kannessa.  

24 § Jäteastian täyttäminen 

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. 

 

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, 

jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvalli-

suusriskin. Käsin siirrettävät jäteastiat saavat jätteineen painaa enintään 60 kg.  

 

Jätettä ei saa jättää keräyspaikkaan jäteastian ulkopuolelle.  

 

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, se voidaan 

sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä 

poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jä-

tepakkaus saa painaa korkeintaan 20 kg eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä 

eikä biojätettä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta 

kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 

Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mi-

tään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

 

Poltettavan jätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat tulee suojata likaantumiselta laittamalla astiaa li-

kaavat jätteet jäteastiaan roskapussissa.  

 

Jäteaseman jäteastiaan toimitettava tekstiilijäte on pakattava suljettuun pussiin. 
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Poltettavan jätteen ja biojätteen keräyksessä jaetulla astialla on biojäte pakattava Lakeuden Etapin 

lajitteluohjeissa ilmoitetulla tavalla.  

 

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. 

 

Jäteastioihin ei saa laittaa: 

 palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

 vaarallisia jätteitä  

 jauhesammuttimia 

 lääkkeitä 

 erityisjätteitä 

 aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia 

voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa 

käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle 

 aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkit-

tävästi jätteen kuormaamista tai purkamista 

 nestemäisiä jätteitä 

 hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 

 suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

 suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

 

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa poltettavan jätteen jäteastiaan 

tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 

25 § Tyhjennysvälit 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteasti-

asta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle.  

 

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti: 

 

Poltettava jäte 

Toimialue, pois lukien Kurikan Jurvan alue 

– poistuu jaetulla jäteastialla toteutettavan keräyksen alkaessa alueella 16 §:n mukaisesti 

 
Asemakaava-alue *  

vkoa 

Haja-asutusalue* 

vkoa 

1-2 hlöä/talous ** 

vkoa 

Poltettava jäte, ei biojätteen erilliske-

räystä tai kompostointia.  
2 4 4 

Poltettava jäte, biojäte erilliskerätään tai 

kompostoidaan *** 
4 8 8 

Poltettava jäte, vapaa-ajan asunnot 1.6. - 

30.9. välisenä aikana 
4 8  
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Toimialue, pois lukien Kurikan Jurvan alue  

– astuu voimaan 16 §:n mukaisella aikataululla 

Keräys jaetulla jäteastialla 

 

 1-2 hlöä/talous** 

kesä  

1.4. - 30.9. 

vkoa 

talvi 

1.10. -31.3. 

vkoa 

kesä 

1.4. - 30.9. 

vkoa 

talvi 

1.10. -31.3. 

vkoa 

Poltettava jäte ja biojäte  2 4 2 8 

 

Keräys erillisastialla vkoa 1-2 hlöä/talous**, vkoa 

Poltettava jäte, biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan*** 4 8 

Poltettava jäte, ei biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia 2  

Poltettava jäte, vapaa-ajan asunnot 1.6. - 30.9. välisenä aikana 

**** 
8  

 

Kurikan Jurvan alue 

 
kesä 1.4. - 30.9. 

vkoa 

talvi 1.10. -31.3. 

vkoa 

Poltettava jäte, ei biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia. 2 4 

Poltettava jäte, 1-2 hlöä/talous 4 4 

Poltettava jäte, biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan 8 8 

Poltettava jäte, vapaa-ajan asunnot 1.6. - 30.9. välisenä ai-

kana***** 
8  

 

Biojäte 

 
kesä 1.4. - 30.9.  

vkoa 

talvi 1.10. – 31.3. 

vkoa 
 

Biojäte, pinta-astiat 2 4  

Biojäte, syväkeräys 4 8  

 

Pakkausjätteet 

 vkoa   

kartonki- ja paperipakkaukset 8   

muovipakkaukset 8   

metallipakkaukset ja pienmetalli 24   

lasipakkaukset 24   

Pakkausten 4-lokerikko,  

keräys 1.7.2023 alkaen 
4   

  

 

* Asemakaava-alue/haja-asutusalue -määrittelyä noudatetaan 1 -4 huoneiston kiinteistöille siihen 

saakka, kunnes alueella aloitetaan biojätteen ja poltettavan jätteen keräys jaetulla jäteastialla. Sen 

jälkeen poltettavan jätteen pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit koskevat koko toimialuetta, pois 

lukien Kurikan Jurvan alue.  

** Talouden koko 1-2 hlöä ja pieni jätemäärä. Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen sovitaan La-

keuden Etapin kanssa. Talouden koko määritellään Digi- ja väestötietoviraston rekisteritiedon mu-

kaan vuoden 1. päivän tilanteessa. 
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*** Biojätteen kompostoinnin perusteella tehtävä jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen sovitaan 

Lakeuden Etapin kanssa. Pidentäminen edellyttää, että kiinteistön/jätteen haltija on tehnyt 18 §:n 

mukaisen kompostointi-ilmoituksen.  

**** Tyhjennysvälin pidentäminen sovitaan Lakeuden Etapin kanssa. 

***** Tyhjennysvälin pidentäminen sovitaan kuljetusyrityksen kanssa.  

 

Erilliskerättyjen kierrätettävien jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen 

seurauksena aiheudu kierrätettävien jätteiden sijoittamista polttokelpoisen jätteen joukkoon. 

26 § Kunnossapito ja pesu 

Jäteastiat on pidettävä käyttökuntoisina ja ne on pestävä riittävän usein kiinteistön haltijan toi-

mesta. Poltettavan jätteen astia on pestävä kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vä-

hintään kaksi kertaa vuodessa. 

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Lakeuden Etappi vastaa kiinteistöille toimittamiensa 

jäteastioiden kunnosta. Jos kiinteistön haltija käyttää muita kuin Lakeuden Etapin jäteastioita, kiin-

teistön haltijan tulee huolehtia jäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta. 

 

Lakeuden Etappi pesee biojätteen jäteastiat kerran vuodessa. Poltettavan jätteen jäteastia pestään 

Etapin toimesta kerran vuodessa taloyhtiöissä ja muissa kunnan jätehuollon vastuulle kuuluvissa 

kiinteistöissä, pois lukien vapaa-ajan asumiseen ja vakituiseen asumiseen käytettävät yhden tai 

kahden asunnon talot (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset). Pesun voi suorittaa kiin-

teistöllä myös omatoimisesti, jolloin jäteyhtiölle tulee ilmoittaa 30.4 mennessä, mikäli jäteyhtiön 

suorittama pesu halutaan perua kiinteistöltä. 

 

Kiinteistön omistaja huolehtii vuosittaiset syväkeräyssäiliöiden ja muiden nostoperusteisten säili-

öiden tarkastukset.  

 

6. LUKU Jätteen keräyspaikat 

27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Kiinteistön jäteastia on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa asumiselle ja viihtyvyydelle.  

 

Kiinteistön jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, por-

rasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisään-

käynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla 

ovi saadaan pysymään auki. 

 

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alus-

talle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettä-

väksi siirtämättä 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 

huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.  
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Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikku-

noista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on 

huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. 

 

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai 

tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, 

kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jä-

teastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 

 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja tur-

vallisesti enintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kan-

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

vaa paikkaa, kiinteistön haltijan on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön 

välittömään läheisyyteen. 

 

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee 2 metrin pää-

hän ja esteettä tyhjentämään jäteastiat. Mahdollisen aitauksen korkeus saa olla enintään 1,5 m. 

 

Mikäli kiinteistölle johtavalla tiellä on kelirikko, tulee tästä ilmoittaa viipymättä jäteyhtiölle. Jä-

teastia voidaan tällöin väliaikaisesti siirtää jäteastian haltijan toimesta kiinteistön tien päähän, jotta 

jäteastian tyhjennys on mahdollista. Tapauksissa, joissa jäteastian siirtäminen ei ole mahdollista ja 

kelirikko kestää yli 4 viikkoa, tulee asukkaan toimittaa kelirikon ajan jätteet jäteasemalle.  

 

Jos kiinteistöllä sijaitseva ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja, 

tulee jäteastia siirtää kantavan tien varteen. 

28 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiin-

teistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteen-

kuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei 

ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon 

sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään 

läheisyyteen. 

 

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakun-

toisuudesta. 

29 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat  

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset koskevat Lakeuden Etapin ja tuottajien 

järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, kuten poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä sekä ekopisteitä. 

 

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jä-

teastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toi-

mittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. 
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Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maan-

omistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. 

 

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, 

puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäris-

tön likaantumista, roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on 

velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta 

sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan ta-

hon yhteystiedot. 

7. LUKU Jätteenkuljetus 

30 § Kuormaaminen 

Jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteiden kuormaaminen kaava-alueella sekä sen lähiympäris-

tössä on kielletty klo 22.00–6.00 välisenä aikana. Tästä voidaan poiketa vain erityisissä tilanteissa, 

kuten onnettomuustilanteet, arkipäiville sijoittuvat pyhäpäivät, laiterikot tai keliolosuhteet. Jäteyh-

tiön tulee tiedottaa arkipäiville sijoittuvien pyhäpäivien vaikutuksesta kunnan järjestämään jättei-

den kuljetukseen vähintään verkkosivuillaan. 

 

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäris-

töön. 

 

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen 

tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välit-

tömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- 

tai terveyshaittaa. 

31 § Kuljettaminen 

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

 

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntä-

miskelpoisuutta. 

 

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siir-

toasiakirjan laatimisvelvoitteestaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista 

huolehtii jätteenkuljettaja.  

32 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteenkuljettajan on luovutettava Lakeuden jätelautakunnalle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritel-

lyt ajantasaiset tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä jäte-

lain 39 §:n ja jäteasetuksen 42 §:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava vähintään neljännesvuosittain 

sähköisesti muokattavassa muodossa jätehuoltoviranomaisen edellyttämän aikataulutuksen mukai-

sesti.  

 

Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa 

muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. 
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Lakeuden jätelautakunta ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipy-

mättä niiden luovuttamisen jälkeen. 

33 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Lakeu-

den Etapin osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on 

kuljetettava Lakeuden Etapin osoittamaan ja tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.   

 

Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa Lakeuden Etapin verkkosivuilla. 

 

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. 

Jätteiden toimittamisessa on noudatettava Lakeuden Etapin antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on 

sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

 

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia 

jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 

8. LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yh-
dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet 

34 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja liet-

teen toimittaminen käsiteltäväksi 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä vesikäymälävesiä 

sisältävä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  

 

Säiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä (harmaita vesiä), on poistettava jätevesiliete aina 

tarvittaessa, kuitenkin vakituisessa asumisessa vähintään 24 kk:n ja vapaa-ajan asumisessa vähin-

tään 36 kk:n välein. Harventamisesta sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, 

vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä viimeistään niiden täyttyessä.    

 

Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen pienpuhdistamoiden saostussäili-

öiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä yhden vuoden vähimmäisvelvoitetta 

useammin, jos valmistajan antamat ohjeet näin edellyttävät. 

 

Mikäli pienpuhdistamon lietteen poistaminen sisältyy laitteiston ylläpitosopimukseen ja syntyvän 

lietteen määrä on vähäinen, saa lietteen luovuttaa pienpuhdistamon valmistajan tai maahantuojan 

valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille. Tällaisista sopimuksista ja niiden sisällöstä on ilmoi-

tettava jätehuoltoviranomaiselle. 

 

Jos rakennukseen ei tule lainkaan paineellista vettä, voi kiinteistön haltija tilata saostussäiliön liet-

teen tyhjennyksen tarvittaessa.  
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Lakeuden jätelautakunta voi myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella vähäisellä käytöllä (alle 

100 vrk vuodessa), olevalle vapaa-ajan asunnolle käymälävesiä käsittelevän jätevesijärjestelmän 

saostussäiliön tyhjentämiseen 24 kk tyhjennysvälin.  

 

Säiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota tyhjennettäessä ja tyhjentäjän on ilmoitettava havait-

semistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle. Saostussäiliön tulee olla kunnoltaan näiden jätehuol-

tomääräysten § 35 mukainen. 

 

Lakeuden Etappi järjestää toimialueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta, kunnan jäte-

huoltovastuulle kuuluvan jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevesien sekä erotuskaivojen lietteiden 

kuljetuksen. Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Etapin lukuun toimivalle toimijalle.  

 

Kurikan Jurvan alueella 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 Lakeuden 

Etapin osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

 

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä sään-

nöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet 

on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 

 

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokai-

vot on tyhjennettävä tarvittaessa. 

 

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.  

35 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säili-

öiden luokse  

Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että asumislietteiden säiliöt ja 

niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava ra-

kenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalus-

toon maa-aineksia. 

 

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suoritta-

miseksi.  

 

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti. Ylei-

sesti käytössä olevalla tyhjennyskalustolla on päästävä tyhjennettäessä 20 metrin etäisyydelle lie-

tesäiliöstä siten, että korkeusero säiliöön on enintään 6 metriä.  

 

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätevesien käsittelyjärjestelmälle johtavan kulkuväylän sovel-

tuvuudesta käytössä olevalle kalustolle ja kulkuväylän kunnossa - ja puhtaanapidosta. Lakeuden 

Etapin järjestämässä lietteenkuljetuksessa tulee Etapille ilmoittaa, jos kiinteistölle johtava ajoväylä 

tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja. Tällöin kohteelle järjestetään vaihto-

ehtoinen kalusto. 
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Lietetilan sijainti on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden 

kannet tulee olla näkyvissä. Mahdolliset järjestelmään pääsyn esteet tulee poistaa sekä lukitukset 

avata kiinteistön haltijan toimesta ennen tyhjennystä.  

 

Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa 

työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija 

vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta 

lukitsemisesta.   

36 § Lietteiden omatoiminen käsittely 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytet-

tyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen il-

moitus Lakeuden jätelautakunnalle. 

 

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pel-

lolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloi-

malla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen 

käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta 

(1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).  

 

Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään kahdelta 

muulta naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä, asumisesta syntyvän liet-

teen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syn-

tyneen lietteen.  

 

Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on aina ilmoitettava asiasta Lakeuden jäte-

lautakunnalle. Lietteen käyttöä lannoitustarkoituksessa koskevan ilmoituksen tulee sisältää käsitte-

lystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyö-

dynnetään ja tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta. Ilmoitus tehdään toiminnan 

alkaessa ja kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein. 

 

Jos joku muu kuin maataloutta harjoittava/aktiiviviljelijä hakee lupaa lietteiden omatoimiseen kä-

sittelyyn, käsitellään asia poikkeuksena jätehuoltomääräyksistä. Peltoalue, jossa käsitelty liete hyö-

dynnetään, tulee olla hakijan omassa hallinnassa ja hyötykäytössä.  

 

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietetilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston lietteen voi 

kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 18 § mukaisesti, jos kiinteistöllä on käytös-

sään vain kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa 

eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostoin-

nista tulee ilmoittaa Lakeuden jätelautakunnalle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos 

sitä syntyy vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.  

 

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 18 §:n mukaisesti tai hyödyntää 

ravinteena pelloilla. Toiminnasta tulee ilmoittaa Lakeuden jätelautakunnalle.  

 

Mikäli omatoimisesta käsittelystä luovutaan, tulee siitä ilmoittaa jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle, 

jolloin kohde lisätään kiinteistöittäiseen kuljetukseen.  
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Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei 

saa levittää metsään tai muualle maastoon. 

 

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjanpitoa lietteiden poistosta tilanteissa, joissa liete ei päädy 

kunnan järjestämään asumislietteiden kuljetukseen. 

9. LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen 

37 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös 

jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämi-

sestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. 

Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä var-

ten. 

 

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden 

tai tapahtuman kokoonkutsujaa. 

 

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa ti-

laisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa 

jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 

 

Yleisötilaisuuksissa, joissa tarjoillaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja 

erilliskerätä omiin jäteastioihinsa vähintään seuraavat jätelajit: 

1. biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 50 kg 

2. keräyskartonki ja pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kg tilaisuuden aikana 

3. keräysmetalli, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 25 kg tilaisuuden aikana. 

38 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 

 

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 

10. LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

39 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.  

 

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vas-

taanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.  

 

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
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Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa (kohtuullinen määrä) syntyvät vaaralliset jätteet on toi-

mitettava Lakeuden Etapin niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaral-

liset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuotta-

jien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin.  

 

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoimin-

nassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottami-

seen. 

 

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaan-

ottajan kanssa. Lakeuden Etapin vastaanottoon toimitettavien yli 100 l:n tai 100 kg:n vaarallisten 

jätteiden erien vastaanotosta on sovittava etukäteen Etapin kanssa. 

 

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaa-

rallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. 

 

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säi-

liöitä. Ne on merkittävä selvästi tekstillä asbestijätteeksi. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumi-

sen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. 

40 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä 

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erilli-

sessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioi-

hin, jotka on lukittu. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.  

 

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa asti-

oissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materi-

aalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.  

 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sel-

laiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on 

tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjes-

tetty. 

41 § Erityisjätteet 

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on 

merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. 

42 § Terveydenhuollon erityisjätteet 

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsää-

dännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. 

 

Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun 

asianmukaiseen käsittelyyn. 
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11. LUKU Muut määräykset 

43 § Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jä-

tehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurat-

tava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.  

 

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot Lakeuden Etapille.  

 

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin 

näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

44 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat jätelainmukaiset 

valvontaviranomaiset, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueen ELY-keskus. Jätehuol-

tomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vas-

taisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus. 

45 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Lakeuden jätelautakunta voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poik-

keuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 

 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, ai-

heuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 

46 § Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.11.2022 ja niillä korvataan: 

 

 Lakeuden jätelautakunnan hyväksymät, 1.1.2020 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset. 

 

Kurikan Jurvan alueen osalta jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen ja niillä kor-

vataan: 

  Suupohjan jätelautakunnan hyväksymät, 1.3.2020 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.  

47 § Siirtymäsäännökset 

Kurikan Jurvan alueella aloitetaan biojätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus kunnan järjestämänä 

kuljetuksena 19.7.2023 alkaen. Pakkausjätteiden kiinteistöittäinen jätteenkuljetus aloitetaan kun-

nan järjestämänä kuljetuksena 1.7.2023 alkaen Lakeuden Etapin tiedottamassa aikataulussa.  

 

Kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistökohtaisten erilliskeräysten aloitusaikataulut on esitetty näi-

den määräysten 16 §:ssä ja 17 §:ssä.  

 

Jäteastioiden tyhjennysväleissä tapahtuvien muutosten voimaantulo on määritelty näiden määräys-

ten 25 §:ssä.   
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Yleiset perustelut 

Perustelumuistiossa avataan säännösten perusteita ja annetaan soveltamisohjeita käy-

tännön tilanteisiin. Tämä perustelumuistio toimii jätehuoltomääräysten soveltamisen tu-

kena. 

Taustaa 

Lakeuden jätelautakunnan toimialue kattaa kahdeksan kuntaa, Alavuden, Kurikan, La-

puan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen kunnat. Kuri-

kan Jurvan alue liittyy toimialueelle 1.1.2023. 

 

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuk-

sessa (987/2021). Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin, jäteasetukseen, muihin 

jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä jätehuoltomääräyksiin. Jätehuollolla tarkoite-

taan jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä jätteiden etusijajär-

jestystä noudattaen.  

 

Jätehuoltomääräykset valmistelee ja antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, 

Lakeuden jätelautakunta. Lakeuden Etapin tehtävänä on huolehtia kuntavastuullisen jä-

tehuollon järjestämisestä toimialueella.  Jätehuoltomääräysten valmistelussa tehdään 

yhteistyötä Lakeuden Etapin ja toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten 

kanssa.  

 

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä, jotka velvoittavat 

kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistön haltijoita, asukkaita ja sovel-

tuvin osin myös muita jätehuollon toimijoita. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edis-

tää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ja estää jätteestä tai 

jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle. Määräykset koske-

vat muun muassa jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen eh-

käisemistä. Jätehuoltomääräyksillä edistetään myös jätteiden etusijajärjestyksen toteu-

tumista.  

 

Lakeuden jätelautakunnan toimialueen yleiset jätehuoltomääräykset on tarkastettu 

edellisen kerran 30.10.2019 ja ne tulivat voimaan 1.1.2020.  Ensimmäiset Lakeuden jäte-

lautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2008, tarkistuksia on 

tehty vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2015.  
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Jätehuoltomääräysten uudistamisen valmistelu 

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa säädettiin uu-

sista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Tavoit-

teena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 

55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia 

vuonna 2035.  

Kuntien yhteinen jätepoliittinen ohjelma 

Lainsäädännön tiukentuneet velvoitteet ja tavoitteet edellyttivät toimialueen kuntien 

yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden 

kierrätysasteen nostamiseksi. Lakeuden jätelautakunta käynnisti kuntien yhteisen jäte-

poliittisen ohjelman valmistelun marraskuussa 2021. Kunnat tarkentavat ohjelmassa 

aiemmin sopimiaan jätehuollon periaatteita ja ilmaisevat yhteisen jätepoliittisen näke-

myksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä.  

 

Jätepoliittisen ohjelman visio vuoteen 2030 on ”Alueellisesti edelläkäyvää ja vastuullista 

arjen kiertotaloutta”. Vision todettiin ilmentävän jätehuollon muuttuvan kiertotaloutta 

edistäväksi arjen toiminnaksi. Muutos toteutetaan koko toimialueelle uusilla, alueelli-

sesti toimivilla ratkaisuilla vastuullisesti, eli sitoutumalla lakien ja asetusten mukaisiin ta-

voitteisiin.   

 

Ohjelman päätavoitteet ovat kiertotalouden edistäminen sekä asukas- ja ympäristöläh-

töisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen. Kiertotalouden edistämistä tarkastellaan tar-

kemmin jätteen synnyn vähentämisen ja kierrätysasteen nostamisen näkökulmista. Asu-

kas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut sisältävät vastuullisen jätehuollon järjestä-

misen varmistavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joilla pyritään entisestään lisää-

mään asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä motivoitumista osallistumaan omalla 

toiminnallaan arjen kiertotalouden edistämiseen. 

Kiinteistöittäisen keräysjärjestelmän uudistaminen 

Lakeuden Etappi käynnisti syksyllä 2021 projektin, jossa selvitettiin jätelainsäädännössä 

edellytettyjen tiukentuneiden erilliskeräysvaatimusten toteuttamisvaihtoehtoja jättei-

den kiinteistöittäisessä keräyksessä toimialueella. Jätehuoltojärjestelmien vertailussa 

huomioitiin yhteensä 17 eri vaihtoehtoa erilliskeräyksen järjestämiseksi. Järjestelmissä 

ovat vaihdelleet kerättävät jätelajit ja niiden keräyksen laajuus sekä käytettävät keräys-

välineet.  

 

Järjestelmien vertailua varten tehtiin perusteelliset laskelmat niiden vaikutuksista erillis-

keräysasteeseen, kustannuksiin ja päästöihin. Laskelmissa käytettiin pohjatietona toimi-

alueen asukasmäärää kiinteistötyypeittäin ja kiinteistörakennetta sekä erilliskerättävien 
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jätelajien lajittelutehokkuutta. Lisäksi tarkasteltiin järjestelmien teknistä soveltuvuutta ja 

tasapuolisuutta sekä järjestelmien soveltuvuutta asiakastarpeisiin. Tarkasteltavat kritee-

rit pisteytettiin skenaarioittain ja niitä on painotettu seuraavasti: kustannukset 30 %, 

erilliskeräysaste 20 %, päästöt 20 %, yhteneväisyys ja tasataksa 15 % ja asiakaskokemus 

15 %. Tämän pisteytyksen tuloksena valittiin parhaiten eri kriteerit täyttänyt skenaario 

jatkovalmistelun pohjaksi.   

 

Järjestelmävaihtoehdon valinnan perusteluna on, että tehtyjen selvitysten perusteella 

skenaarion mukaisella jätehuoltojärjestelmällä pystytään parhaiten vastaamaan jätelain-

säädännön vaatimusten mukaisen kierrätysasteen nostamiseen kustannustehokkaasti, 

asiakkaiden tarpeet ja järjestelmän alueellinen tasapuolisuus huomioiden. Jätehuoltojär-

jestelmällä pystytään myös vastaamaan erilaisiin palvelutarpeisiin esimerkiksi huomioi-

malla biojätteen kompostoijat ja tarjoamalla myös vapaaehtoisia erilliskeräyspalveluita 

pienkiinteistöille.  

 

Valitun järjestelmävaihtoehdon hyödyt:  

 Kierrätettävien jätteiden laajennetulla erilliskeräyksellä saadaan nostettua alu-

eellista yhdyskuntajätteen kierrätysastetta merkittävästi verrattuna jätelainsää-

dännössä asetetuilla erilliskeräysvelvoitteen aluerajauksilla.  

 Asukkaille saadaan tarjottua parempia lajittelumahdollisuuksia, varsinkin kun 

Rinki-ekopisteiden määrä tulee merkittävästi vähenemään.  

 Järjestelmällä pystytään huomioimaan biojätettä omatoimisesti kompostoivat 

asiakkaat. Samalla kuljetuskalustolla ja reiteillä voidaan tyhjentää jaetut astiat ja 

poltettavan jätteen erillisastiat.  

 Pakkausjätteiden keräyspalvelua voidaan tarjota taajamissa myös niille 1-2 huo-

neiston kiinteistöille, jotka haluaisivat lajitella pakkausjätteet oman pihan asti-

aan.  

 Laajennetulla pakkausjätteiden nelilokerokeräyksellä pystytään huomioimaan 

pienten taloyhtiöiden rajalliset jätetilat tarjoamalla erilliskeräykseen vähemmän 

tilaa vievää keräysvälinettä. Keräysvelvoite vähintään 3 huoneiston kiinteistöistä 

alkaen laajentaa asiakaspohjan tasolle, joka mahdollistaa nelilokerokeräyksen 

tarjoamisen.  

 Useamman jätelajin kerääminen samalla keräyskalustolla säästää kuljetuskus-

tannuksissa ja aiheuttaa vähemmän päästöjä. 

 Uudella jätehuoltojärjestelmämallilla saadaan yhtenäinen ja tasapuolinen jäte-

huoltopalvelu koko toimialueelle. (Pois lukien Kurikan Jurvan alue, jossa ei voida 

tarjota biojätteiden erilliskeräystä jaetulla astialla poltettavan jätteen kuljetus-

järjestelmästä johtuen).  
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Lakeuden jätelautakunta hyväksyi Lakeuden Etapin jätehuoltojärjestelmäesityksen jäte-

huoltomääräysten ja jätehuollon palvelutasomäärityksen pohjaksi 6.4.2022. Muun mu-

assa jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteisiin tarvittavat muutokset on valmis-

teltu järjestelmävaihtoehdon toteuttamiseksi.   

 

Pohjana Kuntaliiton mallimääräykset 

Jätehuoltomääräysluonnoksen valmistelussa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton ke-

väällä 2022 julkaisemaa opasta kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja 

päättäjille. Oppaalla ja siihen sisältyvillä mallimääräyksillä Kuntaliitto pyrkii lisäämään jä-

tehuoltomääräysten yhtenäisyyttä valtakunnallisesti.  

 

Lakeuden jätelautakunnan toimialueen määräysten uudistamisessa päädyttiin käyttä-

mään mallimääräyksiä pohjana. Toimialueella käytännössä tärkeiksi koetut määräyskoh-

dat aiemmista määräyksistä on siirretty määräysluonnokseen. Esitetyissä määräysmuu-

toksissa on hyödynnetty mallimääräyksien yhteydessä esitettyjä mahdollisuuksia mää-

räysten kehittämiseksi. Uudistettujen määräysten rakenne noudattelee mallipohjaa, 

mistä johtuen osa aiemmista määräyspykälistä on siirtynyt ja osa myös jakaantunut uu-

siin määräyspykäliin. Muutokset on esitetty määräysten yksityiskohtaisissa peruste-

luissa.  

 

Jätehuoltomääräyksiin sisältyy yleinen osa, johon on koottu määräyksiä taustoittavia, 

muualla määrättäviä sekä neuvovia asioita. Varsinaisissa määräyksissä vältetään neuvo-

via osuuksia. Tällä pyritään selkeyttämään määräyksissä annettavia sitovia velvoitteita.  

 

Keskeisimmät muutosehdotukset 

Seuraavassa on esitetty jätehuoltomääräysluonnoksen keskeisimmät muutokset 

1.1.2020 voimaan tulleisiin jätehuoltomääräyksiin verrattuna. Perustelut muutoksille 

esitetään yksityiskohtaisissa perusteluissa määräyskohdittain.   

 

Velvoitteiden kohdentuminen alueella 

Jätelainsäädännössä otettiin käyttöön erilliskeräysvelvoitteiden määrittelyssä taajama-

käsite. Taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja 

jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä. Lakeuden jätelauta-

kunnan toimialueella on käytetty aiemmin velvoiterajauksissa asemakaava- ja haja-asu-

tusalue -määrittelyä. Alueella on taajamia, jotka eivät ole asemakaavoitettuja.  

 

Näissä määräyksissä otetaan käyttöön taajamakäsite. Taajamien rajaukset esitetään 

karttatarkasteluina verkkosivuilla viite sijaintiin, jossa rajaus on nähtävissä.  Jäteastioi-

den tyhjennysvälivelvoitteissa noudatetaan kuitenkin edellisissä jätehuoltomääräyksissä 
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käytettyä asemakaava-/haja-asutusalueen määrittelyä siihen saakka, kunnes kiinteistö-

kohtainen keräysjärjestelmä uudistuu alueella. Uudistukset toteutetaan ajallisesti ja alu-

eellisesti porrastaen. Uusien erilliskeräysten aloitusajankohdat on esitetty 16 §:ssä ja 

tyhjennysvälit 25 §:ssä.  

 

Kurikan Jurvan alue siirtyy toimialueelle 1.1.2023 alkaen. Jurvassa on muusta alueesta 

poiketen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joka huomioidaan määräyksissä 

muun muassa erilliskeräysvelvoitteiden ja poltettavan jätteen astian tyhjennysvälien 

osalta.  

    

Kierrätettävien jätteiden erilliskeräykset (16 § ja 17 §) 

Biojäte on erilliskerätty toimialueella, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta, jo seitse-

män vuoden ajan kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen keräys tulee 

laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain vii-

dessä vaiheessa 1.4.2024 - 1.4.2026 välisenä aikana. Tarkka aikataulu on esitetty mää-

räysten 16 §:ssä. Biojäte tullaan keräämään 1-4 huoneiston kiinteistöiltä kahteen loke-

roon jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jätteen kanssa. Lakeuden Etappi toimittaa 

keräysastiat kiinteistöille. Biojätteen kompostointi kiinteistöllä asianmukaisessa kompos-

torissa on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle.  

 

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite on koskenut kiinteistöjä, joissa on vähintään 10 

huoneistoa.  Muovipakkausten erilliskeräys on ollut Lapuan, Seinäjoen, Ilmajoen ja Kuri-

kan keskustaajamissa vähintään 20 huoneiston kiinteistöllä. Pakkausjätteiden (lasi-, me-

talli-, kartonki- ja paperi- sekä muovipakkaukset) erilliskeräysvelvoite tulee voimaan taa-

jamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Pakkausten 

keräyksessä alle 10 huoneiston kiinteistöillä otetaan käyttöön nelilokeroinen keräysastia, 

jonka Lakeuden Etappi toimittaa kiinteistölle.    

 

Kurikan Jurvan alueella biojätteen keräys jaetulla astialla yhdessä poltettavan jätteen 

kanssa ei ole käytännössä mahdollinen poltettavan jätteen keräysjärjestelmästä johtuen. 

Jurvan alueella toteutetaan biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset jätelain mu-

kaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena jäteasetuksessa edellytetyllä tasolla, 

eli taajamissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä heinäkuusta 2023 alkaen.    

 

Jäteasetus edellyttää kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille jätelajeittain ki-

lomääräiset erilliskeräysvelvoitteet, jotka ovat tiukemmat kuin toimialueella on aiemmin 

noudatettu. Asetuksen velvoiterajat on eritelty myös näissä jätehuoltomääräyksissä.  

 

Jäteastioiden tyhjennysvälit (25 §) 

Jäteastioiden tyhjennysväleihin tulee muutoksia erityisesti erilliskeräysten laajenemisen 

vuoksi. Erilliskerättävien jätteiden astiatyhjennysten tiheydessä huomioidaan lajiteltujen 

jätteiden säilyminen kierrätyskelpoisina jatkokäsittelyyn kuljettamisen aikana.  
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Biojätteen erilliskeräys edellyttää jäteastian tyhjentämistä kesäaikana kahden viikon vä-

lein, syväkeräyksessä neljän viikon välein. Määräysehdotus mahdollistaa biojätteen 

pinta-astialle talviaikana neljän viikon ja syväkeräykselle kahdeksan viikon tyhjennysvä-

lin.  

 

Kartonkipakkausten keräysastioiden tyhjennysväli lyhenee kahdeksaan viikkoon aiem-

man kuuden kuukauden sijasta. Myös muovipakkausten keräysastioiden pisin tyhjennys-

väli on kahdeksan viikkoa. Lasi- ja metallipakkausten keräysastiat voidaan jatkossakin 

tyhjentää kuuden kuukauden välein.   

 

Määräyksiin esitetään uutena asiana vähän jätettä tuottaville 1-2 hengen talouksille 

mahdollisuutta harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä neljään viikkoon. 

Käytäntö on voimassa jaetulla astialla toteutettavaan keräysjärjestelmän käyttöönot-

toon saakka.  

 

Jaetulla jäteastialla toteutettavassa biojätteen ja poltettavan jätteen keräyksessä on ke-

säaikana kahden viikon tyhjennysväli koko toimialueella. Talviaikana tyhjennysväli on 

mahdollista pidentää neljään viikkoon. Pisin mahdollinen tyhjennysväli 1-2 hengen ta-

louksille on talviaikana kahdeksan viikkoa.  

 

Biojätettä omatoimisesti kompostoivan vakituisen asunnon jäteastian pisimmät tyhjen-

nysvälit ovat ennallaan asemakaava-alueella (4 vkoa) ja haja-asutusalueella (8 vkoa) sii-

hen saakka, kunnes jätteiden keräysuudistuksen yhteydessä aluejako poistuu. Aiempi pi-

dennyksen hakemusmenettely poistetaan, poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin voi 

sopia Lakeuden Etapin kanssa. Pidennys edellyttää kuitenkin lakisääteisen kompostointi-

ilmoituksen tekoa Lakeuden jätelautakunnalle.  

 

Kompostoivat 1-2- hengen taloudet voivat tyhjennyttää poltettavan jätteen astian koko 

toimialueella kahdeksan viikon välein heti määräysten tultua voimaan. Kompostoivat ta-

loudet, joihin kuuluu enemmän kuin 1-2 henkilöä, voivat järjestelmäuudistuksen jälkeen 

pidentää tyhjennysvälin koko toimialueella neljään viikkoon.  

 

Vapaa-ajan asunnon haltija voi valita jäteastian tyhjennysväliksi pisimmillään kahdeksan 

viikkoa. Aiempi biojätteen kompostointivelvoite poistuu.  

 

Edellä mainituista tyhjennysvälien pidentämisistä sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Kurikan Jurvan alueella noudatetaan poltettavan jätteen keräyksessä samoja jäteastioi-

den tyhjennysvälejä kuin tällä hetkellä. Uutena asiana Jurvan alueelle ehdotetaan muu-

alla toimialueella jo käytössä olevaa vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuoltovelvoitetta kesä-
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syyskuun ajaksi. Poltettavan jätteen astian pisin mahdollinen tyhjennysväli olisi kahdek-

san viikkoa.  

 

Jätehuollon keskeytys (10 §) 

Jätehuollon keskeytys on aiemmin voitu myöntää vain käyttämättömille vakituisesti 

asunnoksi rakennetuille kiinteistöille. Määräysehdotuksen mukaan keskeytys voidaan 

myöntää perustellusta syystä myös vähintään 12 kuukautta käyttämättä olevalle vapaa-

ajan asunnolle.  

 

Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttö (8 §) 

Määräykseen on lisätty poltettavan jätteen ja biojätteen yhteisastioille käyttäjäkohtai-

sesti varattavat astiatilavuuden vähimmäismäärät. Lisäyksellä varmistetaan, että yhteis-

astian tilavuus on jätehuoltomääräysten mukaisesti riittävä.   

 

Määräys mahdollistaa vakituisille asunnoille yhteisastian käytön, silloin kun jäteastia si-

jaitsee enintään 3 km etäisyydellä. Kaava-alueella on edellytetty 1 km etäisyyttä. Vapaa-

ajan asunto voi käyttää yhteisastiaa, mikäli se sijaitsee enintään 20 km etäisyydellä 

aiemman 10 km sijaan. Etäisyydet määritetään tieverkoston mukaisella mittauksella.  

 

Harmaan veden saostussäiliön tyhjennys (34 §) 

Saostussäiliöt, joissa käsitellään pelkästään pesuvettä, voidaan tyhjennyttää kahden 

vuoden välein vakiasunnoilla ja kolmen vuoden välein vapaa-ajan asunnoilla. Hakemus-

menettely em. tyhjennysvälien saamiseksi poistetaan. Tyhjennysvälistä sovitaan Lakeu-

den Etapin kanssa.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

1. LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 1 §.  

 

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (Jätelaki 646/2011), valtioneuvoston ase-

tukseen jätteistä (Jäteasetus, 978/2021), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin 

sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädän-

töä. 

 

Nämä jätehuoltomääräykset koskevat Lakeuden jätelautakunnan toimialuetta.  
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Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä kunnan jäte-

huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, lajit-

telusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsitte-

lystä. Määräyksiä voidaan antaa myös toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä vel-

vollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tietoja jätteen kuljetuksista.  

 

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin 

kuuluviin jätteisiin (Jätelaki 32 §) ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin (Jä-

telaki 33 §). Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, va-

paa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto mu-

kaan lukien saostus- ja umpikaivolietteet. Samoin kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-

suuden piiriin kuuluu kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden jäte-

huolto. Myös liikekiinteistöjen jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-

suuden piiriin, jos liikekiinteistön jäte kerätään yhdessä edellä mainituissa toiminnoissa 

syntyvän jätteen kanssa. Lisäksi kunnalla on jätelain 33 §:n mukaan velvollisuus järjestää 

toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toimin-

nan jätehuolto.  

 

Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoimin-

nassa syntyvistä lietteistä. Lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8. 

Tämä tulee ottaa huomioon tulkittaessa jätehuoltomääräysten muita määräyksiä, jotka 

koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.  

 

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla 

kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toi-

mittamiseen. Määräyksissä tuottajavastuunalainen jäte ohjataan tuottajille käsiteltä-

väksi.  

 

Jätehuoltomääräykset eivät pääsääntöisesti koske elinkeinotoiminnan tai muun kunnan 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätteitä. Tällaisen 

toiminnan jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelainsäädännössä (esim. Jätelaki 8, 

13 ja 15 §:t). Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan kuitenkin antaa 

määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin 

sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös muiden kuin kunnan jätehuol-

lon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Tällöin määräykset koske-

vat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja 

jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Siten 

osa määräyksistä koskee myös elinkeino- ja muuta yllä mainittua toimintaa. Nämä mää-

räykset on listattu tarkemmin jätehuoltomääräysten 1 §:ssä.  

 

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli sa-

masta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Muita kunnallisia 
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määräyksiä ovat rakennusjärjestys, terveydensuojelujärjestys ja ympäristönsuojelumää-

räykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristön pilaantumi-

sen ehkäiseminen. Jätehuoltomääräysten omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä (luku 

4) ja lietteitä (luku 8) koskevat määräykset liittyvät läheisesti ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseen ja niistä voi olla määräyksiä kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. 

 

Muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen kä-

sittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 18–20 §:ää siltä osin kuin jätteen kä-

sittelystä 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 sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltä-

vän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen. 

2 § Määritelmät 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 2 §.  

 

Määritelmissä on esitetty jätehuoltomääräysten kannalta tarpeellisimmat käsitteet. Mi-

käli käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, on käsitteen määritelmä otettu sel-

laisenaan jätehuoltomääräyksiin. Jätejakeista on määritelty biojäte sekä poltettava jäte, 

joka jää jäljelle kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt 

jakeet.  Muissa jätejakeissa, kuten pakkausjätteet, noudatetaan vastuutahon antamia 

lajitteluohjeita.  

3 § Jätehuollon tavoitteet 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 3 §.  

 

Jätelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa 

vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitalli-

suutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja eh-

käistä roskaantumista.  

 

Jätelain 8 §:ssä on esitetty yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä. Kaikkia toi-

mijoita velvoitetaan ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta ja ohja-

taan etusijajärjestyksen mukaiseen toimintaan. Jos jätteen syntyä ei pystytä välttämään, 

etusijajärjestyksen mukaan jäte tulee ensisijaisesti valmistella uudelleen käyttöön tai 

kierrätykseen. Ellei tämä ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana. Tässä pykä-

lässä kerrotaan lyhyesti tavoitteista, joihin pyritään tilanteessa, jossa jätettä on syntynyt 

ja jätehuoltoa ja jätehuoltomääräyksiä tarvitaan.  
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2. LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 4 §:n liittymisvelvollisuutta koskevan si-

sällön.  

 

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan jätehuollon järjes-

tämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kun-

nan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan (Jätelaki 41.1 §). Lähtökohtaisesti 

liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jät-

teenkuljetukseen.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvälle jätteelle on oltava jätehuolto-

määräysten mukaiset jäteastiat ja näille määräysten mukaiset tyhjennykset. Poikkeuk-

sena velvollisuudesta luovuttaa jäte kiinteistökohtaiseen kuljetukseen on jäte, joka poik-

keuksellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kulje-

tettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Näiden määräysten 

12 § käsittelee näitä tilanteita.  

   

Kuljettajan tehtäväksi määrätään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetun jät-

teen kuljettaminen kunnan tai kunnan jätelaitoksen osoittamaan paikkaan.  Tuottajavas-

tuunalaiset jätteet tulee kuljettaa kunnan osoittamaan tuottajan järjestämään vastaan-

ottopaikkaan.  

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jäte-

huolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perus-

teella 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 5 §.  

 

Jätelain 33 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jäte-

huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen jätehuolto tietyissä tapauk-

sissa. Mikäli jätteen haltijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla 

ja jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä, jätteen haltija voi pyy-

tää kuntaa järjestämään sen jätehuolto.  

 

Jätelain 33 § mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jäte-

huollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan toimijan pyynnöstä tämän jätehuolto, 

mikäli toimijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla tai palvelutar-

jonnassa on puutteita ja tuotettu jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjes-

telmässä. Palveluja tarvitsevan on ensin ilmoitettava palvelun tarpeestaan jätelain 143 a 
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§:n mukaisessa jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa (Materiaalitori), kun palvelun arvo 

on yli 2 000 euroa vuodessa. 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 4 §:n jätteenkuljetukseen liittymistä 

koskevan sisällön. 

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä (Jäte-

laki 36 ja 37 §:t). Jätelain mukaan kunnassa tai sen osassa voi olla käytössä kiinteistön 

haltijan järjestämä jätteenkuljetus sekalaisen yhdyskuntajätteen (poltettava jäte) ja/tai 

asumisessa syntyvien jätevesilietteiden osalta, jos kunnan jätehuoltoviranomainen on 

jätelain 37 §:n mukaisesti niin päättänyt.  

 

Toimialueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan 

aluetta, jossa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus poltettavalla jätteellä ja 

asumisessa syntyvällä lietteellä sekä siirtymäajan myös erilliskerättävällä biojätteellä.  

 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan velvollisuutena 

on varmistaa, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys kuuluu jätelain 142 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. Jätteen ammattimaista kuljettamista har-

joittavan yrityksen tulee tehdä jätelain 94 §:n mukainen hakemus toiminnan hyväksymi-

sestä jätehuoltorekisteriin. Alueellinen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus) tekee päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (Jäte-

laki 96 §). Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuol-

torekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.  

 

Kurikan Jurvan alueella pakkausjätteiden erilliskeräykset aloitetaan jätelain mukaisesti 

kunnan järjestämänä kuljetuksena 1.7.2023 alkaen. Biojätteen erilliskeräys siirtyy jäte-

lain muutoksen perusteella kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tässä määräyk-

sessä määrättynä ajankohtana 19.7.2023. Jätelaissa siirtymiselle on annettu aikaraja 

19.7.2023 - 19.7.2024.   

 

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti ottamalla yhteyttä 

Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Kurikan Jurvan alueella otetaan yhteyttä jätehuolto-

rekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan.  

 

Jätteiden keräysjärjestelmän muutostilanteessa on tarpeen käyttää ns. liittämismenette-

lyä. Biojätteiden keräys jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jätteen kanssa toteute-

taan toimialueella (pois lukien Jurvan alue) 1-4 huoneiston kiinteistöillä, joita on noin 34 

000 kpl. Näin suuressa muutostilanteessa on kiinteistön liittäminen uuteen järjestel-
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mään käytännössä ainut mahdollisuus järjestää keräyksen aloitus koordinoidusti ja aika-

taulutuksen mukaisesti. Tässä määräyksessä edellytetään Lakeuden Etapilta kattavaa ja 

hyvissä ajoin tapahtuvaa asiakastiedotusta muutoksesta.   

 

Liittämismenettely on tarpeen myös Kurikan Jurvan alueella kunnan järjestämän jätteen-

kuljetuksen alkaessa biojätteiden ja pakkausjätteiden osalta.  Jätelainsäädännössä mää-

rätään, että erilliskerättävät jätteet kuljetetaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuk-

sessa ja koska keräys on aloitettava. Pakkausjätteiden erilliskeräys on aloitettava 

1.7.2023. Velvoite biojätteen erilliskeräykseen taajamissa vähintään 5 huoneiston kiin-

teistöiltä, tulee voimaan 19.7.2022. Biojätteiden kuljetus muuttuu tämän määräyksen 

mukaisesti kunnan järjestämäksi kuljetukseksi 19.7.2023. Tässä määräyksessä edellyte-

tään Lakeuden Etapilta kattavaa ja hyvissä ajoin tapahtuvaa asiakastiedotusta muutok-

sesta.   

 

Tämä pykälä ei sisällä määräyksiä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta, sillä niitä 

koskevat määräykset sisältyvät lukuun 8. 

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 6 §. 

 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa 

kuljetettaville jätteille (Jätelaki 40 §). Kiinteistöllä tulee olla tarvittavat jäteastiat eri jäte-

jakeiden keräystä varten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräyspaikka voi olla myös 

kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida järjestää kiinteistölle ja haltija sopii asiasta 

maanomistajan kanssa. 

 

Lakeuden Etappi toimittaa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa poltettavan jät-

teen astian ja erilliskeräyksissä tarvittavat astiat (enintään 660 l) sekä keräysjärjestelmän 

uudistuksessa käyttöönotettavat keräysastiat (jaettu jäteastia, nelilokeroinen astia) kiin-

teistöille. Em. jäteastiat sisältyvät veloitettavaan tyhjennysmaksuun.  

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 11 §.  

 

Yhteisen jäteastian eli yhteisastian eli kimppa-astian perustaminen ja käyttö voidaan jä-

tehuoltomääräyksissä mahdollistaa pääsääntöisesti lähekkäin sijaitseville kiinteistöille.  

Yhteisastian käyttö tulee olla seurattavissa, jotta ei esimerkiksi muodostu liian suuria 

hallitsemattomia yhteisastioita. Tämän takia yhteisastiasta velvoitetaan ilmoittamaan 

kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Lakeuden Etapille. Kurikan Jurvan alueella il-

moitus tehdään Lakeuden jätelautakunnalle ja kuljetusliikkeelle.  
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Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen täytyy sijaita samalla alueella, sillä jätelain 41 § vel-

voittaa luovuttamaan jätteen alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-

seen. Yhteisastian käytölle asetetuissa vaatimuksissa tulee kuitenkin huomioida paikalli-

set olosuhteet.  Esimerkiksi kaava-alueella yhteisastiaan kuuluvien kiinteistöjen etäisyys 

jäteastiasta voi olla erilainen kuin haja-asutusalueella.  

 

Toimialueella on aiemmin määritelty vakituisille asuinkiinteistöille yhteisastian pisim-

mäksi mahdolliseksi etäisyydeksi kaava-alueella 1 km ja haja-asutusalueella 3 km. Alueja-

osta pyritään kuitenkin luopumaan uudistettavissa määräyksissä. Yhteisastioiden käy-

tössä ei ole juurikaan havaittu epäkohtia, joten koko toimialueelle on määritelty vaki-

tuisten asuinkiinteistöjen osalta pisimmäksi mahdolliseksi etäisyydeksi 3 km. 

 

Vapaa-ajan kiinteistöille jätehuoltomääräykset ovat mahdollistaneet enintään 10 km 

etäisyyden yhteisastiasta. Toimialueella on jätehuoltoviranomaiselle tulleiden tieduste-

lujen ja hakemusten perusteella arvioituna runsaasti vähäisellä vapaa-ajan käytöllä ole-

via kiinteistöjä, joiden haltijoilla olisi mahdollisia yhteisastiakumppaneita myös nykyistä 

rajausta pidemmällä etäisyydellä. Vapaa-ajan kiinteistöille tarjotaan vaihtoehtona kiin-

teistöittäisen jäteastian käytölle osassa kuntia poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä ja 

vaihtoehtoisesti jäteasemapalvelua, joihin välimatkat ovat useille vapaa-ajan kiinteis-

töille jopa yli 20 km.  Yhteisastian käytölle on johdonmukaista soveltaa vastaavaa etäi-

syyttä. Määräyksissä on määritelty vapaa-ajan asunnon yhteisastian käytölle pisimmäksi 

mahdolliseksi etäisyydeksi 20 km.   

 

Useimmiten yhteisastiaa käytetään poltettavan jätteen keräämiseen. Yhteisastioita voi-

daan ja on jopa suositeltavaa käyttää kierrätyskelpoisten jätteiden keräämiseen esimer-

kiksi pientaloalueilla, joilla niiden erilliskeräys on vapaaehtoista. Myös pienillä rivitaloilla 

voi esimerkiksi biojätettä syntyä vähän tyhjennysväliin nähden. Tällaisessa tilanteessa 

rivitalot voivat perustaa yhteisastian biojätteen keräämistä varten. 

 

Poltettavan jätteen ja biojätteen keräämiseen tarkoitetun yhteisastian asianmukaisen 

käytön varmistamiseksi on määräyksiin sisällytetty tilavuusvaraus kullekin yhteisastiaa 

käyttävälle kiinteistöille. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus vastaa kiin-

teistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista 

tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä. Tilavuusvaraus perustuu keskimääräisen jätteen 

tuottajan tuottamaan jätemäärään. Tilavuusvaraus on määritelty vakituisilla asunnoilla 

asukasta kohti ja vapaa-ajan asunnoilla kiinteistöä kohti.  

 

Mikäli yhteisastian käytöstä aiheutuu ongelmia, voi valvova viranomainen eli kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen kieltää yhteisastian käytön tai kehottaa ryhtymään toi-

menpiteisiin, kuten esimerkiksi kasvattamaan astiakokoa. Myös Lakeuden jätelautakunta 

voi lopettaa yhteisastian jätehuollon ja yhteisastian osakkaat tai osa osakkaista siirtyy 

käyttämään omia jäteastioitaan.  
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9 § Korttelikohtaiset järjestelmät 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 7 §. 

 

Korttelikohtaiset keräysjärjestelmät tulkitaan yhdeksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuk-

sen muodoksi. Korttelikeräyspisteelle määritellään tilavaraus asemakaavassa. Korttelike-

räyspisteissä on yleensä keräysastiat kierrätettäville jätelajeille ja poltettavalle jätteelle.   

 

Kunta järjestää korttelikeräyspisteen yhteistyössä Lakeuden Etapin kanssa. Silloin kun 

korttelikeräysjärjestelmä on perustettu, tulee sen piiriin määriteltyjen asuinkiinteistöjen 

liittyä sen käyttäjiksi.   

10 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 33 §. 

 

Jätehuoltomääräyksissä voidaan mahdollistaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kes-

keyttäminen tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättömänä. Keskeytys on 

pääsääntöisesti määräaikainen. Sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan päätty-

essä.  

 

Jotta keskeytys voidaan myöntää, on arvioitava millaisen ajan kiinteistö voi olla tyhjillään 

ilman, että syntyy tarvetta jätteenkuljetuksen keskeyttämiselle. Samoin arvioidaan kes-

keyttämisen kohtuullisuutta niin kiinteistön kuin jätehuollon järjestäjänkin kannalta. 

Keskeytyksen edellytyksenä tulee olla varmuus siitä, että kiinteistö on käyttämätön. Jä-

tehuoltoviranomainen voi harkintansa perusteella edellyttää keskeytysten yleisperiaat-

teista poiketen selvitysten tai keskeytyshakemuksen tekoa esimerkiksi toistuvissa ly-

hyissä keskeytystarpeissa.    

 

Tämän määräyksen mukaisesti enintään 12 kuukauden keskeytyksistä sovitaan suoraan 

Lakeuden Etapin kanssa. Kurikan Jurvan alueella keskeytyksestä tulee ilmoittaa Lakeu-

den jätelautakunnalle ja kuljetusyritykselle. Keskeytyksestä on tarpeen tulla tieto jäte-

huoltoviranomaiselle, jonka tehtävänä on seurata asianmukaisen jätehuollon toteutu-

mista kunnassa. Lakeuden jätelautakunta saa tiedon Lakeuden Etapin myöntämistä kes-

keytyksistä suoraan jätteenkuljetusrekisterin kautta.  

 

Yli 12 kuukauden keskeytykset edellyttävät poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Kes-

keytystä haetaan kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalta.  

 

Jätteenkuljetuksen keskeytyksen mahdollisuus on koskenut aiemmin ainoastaan vakitui-

sia asuntoja. Tähän määräykseen on lisätty jätehuoltoviranomaiselle mahdollisuus 

myöntää keskeytys myös yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta käyttämättä olevalle vapaa-

ajan asunnolle.   
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Keskeytysmahdollisuus vapaa-ajan asunnoille on lisätty määräykseen paikallista olosuh-

teista johtuen. Toimialueella on useita asumattomiksi ja käyttämättömiksi jääneitä 

asuintaloja, jotka on muutettu kiinteistörekisteriin käyttötarkoitukseltaan vapaa-ajan 

asunnoiksi. Muutoksia on tehty osittain myös kuntien toimesta.  Alun perin vapaa-ajan 

asunnoiksi rakennettuja kiinteistöjä on jätehuoltoviranomaiselle tulleen tiedon mukaan 

jäänyt myöskin käyttämättömiksi muun muassa pitkistä etäisyyksistä ja varustelutasosta 

johtuen. Myyntiaikeet ovat myös saattaneet jäädä tuloksettomaksi.  

 

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjentämisen keskeytys edellyttää aina poikkeamista 

jätehuoltomääräyksistä pitkistä tyhjennysväleistä johtuen. Lietesäiliöiden tulee olla tyh-

jennettynä tietyn määräajan sisällä ennen keskeytyksen alkamista, jotta tyhjennyksien 

keskeytyksestä ei aiheutuisi jäteveden käsittelyjärjestelmälle vauriota.  

 

Jätehuollon keskeytysmahdollisuuksien tärkeänä perusteena on kiinteistön haltijoiden 

olosuhteiden huomioinnin lisäksi tarpeettomien tyhjennyskäyntien välttäminen kiinteis-

töillä.  

11 § Poltettavan jätteen aluekeräykseen liittyminen ja jätteen toimittaminen 

aluekeräykseen 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 7 §:n vakituisen asumisen ja 10 §:n va-

paa-ajan asumisen aluekeräyspisteet. 

 

Vakituisille asuinkiinteistöille tarkoitettu poltettavan jätteen aluekeräysmahdollisuus on 

käytössä Kihniön kunnassa asuinkiinteistöille, joilta tiestön kunnon vuoksi ei ole mahdol-

lista noutaa jätteitä jäteautolla.  

 

Vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuollon velvoite voidaan täyttää liittymällä poltettavan jät-

teen aluekeräyspisteen käyttäjäksi seuraavissa kunnissa: Alavus, Kihniö, Kuortane, Kuri-

kan Jurvan alue, Seinäjoen Peräseinäjoen alue ja Ähtäri. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi 

liitytään ottamalla yhteyttä Lakeuden Etappiin. 

 

Jäteasemia voidaan käyttää aluekeräyspisteiden sijaan kesäkauden jätehuoltoon kun-

nissa, jossa ei ole käytettävissä aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitsevat siten, 

etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja matka jätteiden viemiseksi 

aluekeräyspisteelle on kohtuuton. Käytöstä ilmoitetaan Lakeuden Etapin asiakaspalve-

luun.  
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Aluekeräyspisteet on tarkoitettu päivittäisen poltettavan jätteen jätehuoltoon. Jätteen 

tulee kokonsa ja laatunsa puolesta soveltua aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi. Jäte-

asemalle voi aluekeräysmaksua vastaan viedä poltettavaa jätettä kahden viikon välein 

jätesäkillisen (200 l) kerrallaan.  

 

Jätteen mahdollisesta väliaikaisesta varastoinnista kiinteistöllä ei saa aiheuttaa hygieeni-

siä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

12 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljet-

taminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 12 §. 

 

Jätelain 41 a §:n mukaan jätteen haltija voi järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka 

poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu 

kuljetettavaksi tavanomaisessa jätteenkuljetuksessa. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi 

käytöstä poistetut huonekalut ja muut suurikokoiset esineet sekä puutarha- ja remontti-

jätteet. Tällaisten jätteiden kuljetuksesta tulee olla määräys kunnan jätehuolto- tai ym-

päristönsuojelumääräyksissä (jätelaki 41 a §).  

 

Määräyksen nojalla sallitaan suurikokoisten jätteiden kuljettaminen omatoimisesti La-

keuden Etapin osoittamiin paikkoihin. Lakeuden Etappi tarjoaa myös noutopalvelua suu-

rikokoisille jätteille. Palvelu on vapaaehtoinen ja siitä peritään taksan mukainen maksu. 

Myös yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin, voivat tarjota tällaista 

palvelua kiinteistöille. 

13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 13 §. 

 

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ja kunnan yhdyskuntajä-

tehuollon piiriin kuuluvat jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-

sessa, toimitetaan omatoimisesti Lakeuden Etapin osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja 

tuottajavastuunalaiset jätteet tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.  

 

Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisällytetty 

yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Määräyksessä ohjataan Lakeuden Etapin 

verkkosivuille, joissa ylläpidetään ajantasaista tietoa vastaanottopaikoista, niiden auki-

oloajoista ja vastaanotettavista jätelajeista.   

 

Jätteenkuljettajille tarkoitettu määräys vastaanottopaikoista on sisällytetty luvun 7 kul-

jettamista käsittelevien määräysten 33 §:ään.  
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Kunnilla voi olla myös omia vastaanottopaikkoja puutarhajätteille. Näitä voivat olla esi-

merkiksi maankaatopaikat, mikäli kuntien maankaatopaikkojen ympäristöluvissa puutar-

hajätteiden vastaanotto on sallittu.  

 

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien lietteiden toimittaminen 

käsiteltäväksi on esitetty jätehuoltomääräysten 34 §:ssä. 

3. LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

14 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit  

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 14 §. 

 

Uudistuneessa jäteasetuksessa on tiukennettu yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita ja 

määritelty erilliskeräyksille vähimmäisvaatimukset. Erilliskeräyksien järjestämisen lisäksi 

korostetaan syntypaikalla tapahtuvan jätteiden lajittelun tärkeyttä.  

 

Kiinteistöiltä erilliskerättäviä jätelajeja ovat asumisessa syntyvä biojäte ja pakkausjät-

teet(lasi-, muovi-, metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte). Toimialueella erilliske-

räyksiä tullaan järjestämään asetuksen vaatimustasoa laajemmin.  Tulevat velvoitteet 

ovat näiden määräysten 16 §:ssä. Perusteita keräyksille on esitetty tämän perustelu-

muistion yleisissä perusteluissa ss. 4-5. 

 

Kiinteistöillä lajitellut kierrätyskelpoiset kuluttajapakkausjätteet kuuluvat jätelain nojalla 

pakkausten tuottajien ja tuottajayhteisöjen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. 

Muut lajitellut kierrätyskelpoiset, asumisesta tai kunnan palvelu- ja hallintotoiminnoista 

syntyneet jätteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Jotta jä-

tehuolto sujuisi käytännössä, vastuun jakautuessa eri tahoille, on jätelaissa määrätty 

tuottajien ja kuntien yhteistoiminnasta pakkausjätteiden keräämisessä kiinteistöiltä (JL 

49a ja 49b §). Yhteistoiminta toteutetaan niin, että kunta järjestää kierrätyskelpoisen 

pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen vähintään taajamien kiinteistöiltä tuottajien jär-

jestämään käsittelyyn ja kierrätykseen.  

 

Jätelain 35 § ja 36 § mukaisesti kierrätyskelpoisten jätelajien kiinteistöittäiset kuljetukset 

järjestetään kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tuottajat ja kunnat sopivat yh-

teistoiminnan ja jätelain puitteissa keskenään korvauksista, joita tuottajat maksavat kun-

nille pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä.  

 

Kiinteistökohtaisen kuljetuksen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen pakkausjätteiden ja 

muiden kierrätyskelpoisten jätteiden keräys järjestetään ekopisteissä. Tuottajayhteisön 

aluekeräyksen vastaanottopaikat on nimetty Rinki- ekopisteiksi. Kierrätyskelpoisten jät-

teiden aluekeräyspisteiden sijainnit ovat osoitteessa www.kierratys.info. 
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Kunnan vastuu laajenee jäteasetuksen 21 §:n mukaisesti tekstiilijätteen vastaanoton jär-

jestämiseen 1.1.2023 alkaen. Tekstiilijäte toimitetaan Lakeuden Etapin jäteasemilla jär-

jestettäviin keräyksiin. 

 

Paperijätteen jätehuolto on kokonaan tuottajien järjestämää. Jos kiinteistöllä on käytös-

sään paperintuottajien järjestämä paperinkeräysastia, on paperijäte laitettava siihen. 

Muutoin kiinteistöjen käytössä on tuottajien järjestämä paperijätteen aluekeräys.  

 

Kiinteistöllä syntyy silloin tällöin myös muita erikseen lajiteltavia jätelajeja, kuten puu-

tarha- ja puistojätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, paristoja ja akkuja, vaarallisia jät-

teitä ja erityisjätteitä. Nämä jätteet tulee lajitella erilleen ja toimittaa niiden vastaanot-

topaikkoihin.   

 

Omatoimiremonttien yhteydessä syntyy myös rakennus- ja purkujätteitä. Rakennus- ja 

purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa (26 §) määrän ja haitallisuuden vähentämiseen 

ja käsittelyyn liittyviä määräyksiä sekä erilliskeräysvelvoitteita (27 §), jotka koskevat niin 

elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia 

kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon 

järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kotita-

louden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta.  Mikäli remon-

tointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujät-

teen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuolto-

määräyksissä määräyksiä.  

 

15 § Poltettava jäte 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 15 §. 

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-

seen kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla jäteastia sekalaiselle yhdyskuntajätteelle (poltet-

tava jäte). Poltettavalle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa sinne kuulumat-

tomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaavaa jätettä.  

 

Poltettava jäte hyödynnetään energiana Westenergyn jätevoimalassa. Jätevoimalan tek-

niikka mahdollistaa vähäisessä määrin palamattoman materiaalin syöttämisen polttolai-

tokseen, joten poltettavan jätteen astiaan voi laittaa pienen määrän esimerkiksi posliinia 

ja hehkulamppuja. 
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Suurikokoiset ja suuret määrät jätettä, kuten käyttökelvottomat huonekalut, patjat, suu-

ret määrät rikkoutuneita keramiikka-astioita tai kierrätyskelvottomia tekstiilejä tulee 

viedä suoraan jäteasemalle, josta ne päätyvät sopivaan asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

Määräysten jäteastian täyttämistä koskevassa 24 §:ssä tarkennetaan muutamien jäte-

materiaalien osalta, mitä jäteastioihin voi tai ei voi laittaa.  

16 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erillis-

keräysvelvoitteet 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 17 §.  

 

Hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mukaisen 

etusijajärjestyksen toteutumista. Erilliskeräysvelvoitteilla vaikutetaan myös energia-

hyödyntämiseen ohjautuvan poltettavan jätteen laatuun, sillä esimerkiksi metalli ja lasi 

haittaavat polttoprosessia.  

 

Jätteen erilliskeräysvelvoitteita ehdotetaan laajennettavaksi. Määräyksessä on eritelty 

erilliskeräysvelvoitteet kiinteistötyypeittäin. Osa velvoitteista tulee voimaan alueittain ja 

ajallisesti porrastaen. Alueet ja aikataulut on esitetty velvoitetaulukon lisäselvityksissä.  

 

Biojätteet 

Jäteasetuksen 17 §: mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän muun biojät-

teen kuin puutarha- tai puistojätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijait-

sevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Yli 10 000 asukkaan taaja-

massa kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu erilliskeräys jokaiselta kiinteis-

töltä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto. Asetuksen mukaan biojätteen erilliske-

räystä on laajennettava yli 10 000 asukkaan taajamissa koskemaan kaikkia kiinteistöjä 

(mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt) 19.7.2024 alkaen. Jäteasetuksen perustelumuis-

tion (18.11.2021) mukaan erilliskeräysvelvoite on perusteltua asettaa biojätteelle vai-

heittain tiukemmaksi kuin muille erilliskerättäville jätelajeille, koska selvitysten mukaan 

biojätteen kierrätystä lisäämällä voidaan käytännössä tehokkaimmin nostaa yhdyskunta-

jätteen kierrätysastetta. Lisäksi biojätteen kierrätystä on mahdollista lisätä vain erilliske-

räystä (ml. pienkompostointi) lisäämällä, sillä lannoitevalmistelainsäädännöstä johdetta-

van nykyisen tulkintakäytännön, samoin kuin jätedirektiivin 11 a artiklan 4 kohdan, pe-

rusteella sekajätteestä erotellun biojätteen hyödyntämistä ei voida katsoa kierrä-

tykseksi. 

 

Erilliskeräysvelvoitteiden soveltamisesta Lakeuden Etapin toimialueella on tehty laaja 

selvitys, jossa on arvioitu erilaisten keräyslaajuuksien ja keräyksen teknisen toteutus-

vaihtoehtojen vaikutuksia erilliskeräysasteeseen, kustannuksiin ja päästöihin. Lakeuden 
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Etapin tekemien jätteenkeräysjärjestelmän uudistusselvitysten perusteella jäteasetuk-

sen vaatimustasolla toteutettava biojätteen erilliskeräys ei toimialueen asumisrakenteen 

vuoksi kasvattaisi kierrätysastetta tavoitteen mukaisesti, eikä olisi asukkaiden tasapuolis-

ten palvelujen periaatteen mukainen. Keräyksen toteuttamisehdotus jaetulla jäteastialla 

yhdessä poltettavan jätteen kanssa tekee keräyksestä myös kustannustehokkaan ja vä-

häpäästöisen.   

 

Tällä määräyksellä biojätteen erilliskeräys laajennetaan koko toimialueelle koskemaan 

kaikkia asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan asunnot ja Kurikan Jurvan alue pois lukien.  Biojät-

teen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan mää-

räysten 18 §:n mukaisesti. 

 

Erilliskeräys toteutetaan 1-4 huoneiston kiinteistöillä jaetulla jäteastialla yhdessä poltet-

tavan jätteen kanssa. Poltettava jäte kerätään Jurvan alueella kiinteistön haltijan järjes-

tämänä keräyksenä, joten jaetun jäteasian käyttö ei käytännössä ole mahdollista. Jurvan 

alueella biojätteen keräys toteutetaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksena vähin-

tään 5 huoneiston kiinteistöillä 19.7.2023 alkaen. 

 

Toimialueella on noin 34 000 1-4 huoneiston kiinteistöä, joista omakotitaloja 33 000 ja 

muita 1 000. Taajamien ulkopuolella em. kiinteistöistä on noin 38 %.   

 

Biojätteen erilliskeräyksen piirissä on tällä hetkellä 2 100 asuinkiinteistöä ja 24 % asuk-

kaista. Biojätettä omatoimisesti kompostoivia kiinteistöjä on noin 2 000 kpl. Poltettavan 

jätteen koostumustutkimuksessa v. 2021 biojätettä oli 26 %. Biojätteen erilliskeräysaste 

nousisi esitetyllä erilliskeräyksellä laskennallisesti nykyisestä 30 %:sta 90 %:iin. 

 

Vapaa-ajan kiinteistöt on rajattu pois biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta. Vapaa-ajan 

kiinteistöt voisivat liittyä koko toimialueella vapaaehtoisesti biojätteen erilliskeräykseen 

jaetulla jäteastialla.   

 

Jäteasetuksessa säädettyä keräystä suppeampi keräys voidaan määrätä korkeintaan vii-

deksi vuodeksi kerrallaan, jos jokin jätelain 15 §:n 2 momentin mukaisista erilliskeräys-

velvollisuudesta poikkeamisen edellytyksistä täyttyy. 

 

Vapaa-ajan kiinteistöjä on toimialueen taajamissa yhteensä noin 500 ja ne ovat pääsään-

töisesti käytössä kesäaikana. Jäteasetuksen mukainen erilliskeräysvelvoite kohdistuu toi-

mialueella suurtaajama-alueelle, jossa kiinteistöjä on vain noin 180. Kohteiden vähäi-

sestä lukumäärästä sekä käyttöasteesta johtuen vaikutus biojätekertymään ja sitä kautta 

kierrätystavoitteiden saavuttamiseen on vähäinen. Näin ollen jätelain 15 §:n 2 momen-

tin mukaiset edellytykset poikkeamiselle täyttyvät. Vapaa-ajan asuntojen poikkeamispe-

rusteen olemassaoloa arvioidaan viimeistään viiden vuoden kuluttua uudelleen.  
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Pakkausjätteet  

Jäteasetuksen 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 49 a §:n mukaisesti yhteis-

toiminnassa pakkausten tuottajayhteisön kanssa asumisessa syntyvän lasi-, metalli- ja 

muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taaja-

massa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Erilliskeräys on 

järjestettävä 1.7.2023 alkaen. 

 

Pakkausjätteiden erilliskeräystä esitetään laajennettavan. Keräys toteutettaisiin vähin-

tään kolmen huoneiston kiinteistöistä alkaen taajamissa, pois lukien Kurikan Jurvan alue. 

Jurvan taajamassa keräys toteutetaan 1.7.2023 alkaen vähintään 5 huoneiston kiinteis-

töillä.  

 

Pakkausjätteiden keräys toteutettaisiin nelilokerokeräyksellä 3-9 huoneiston kiinteis-

töillä.  Laajennettu keräysvelvoite vähintään 3 huoneiston kiinteistöistä alkaen laajentaa 

asiakaspohjan tasolle, joka mahdollistaa nelilokerokeräyksen tarjoamisen. Lokeroastian 

etuna on pieni tilantarve, mikä helpottaa pienten taloyhtiöiden jätehuollon järjestä-

mistä.  

 

Paperinkeräys 

Jätelain 49.2 §:n mukaan paperituotteiden tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettu-

jen paperituotteiden kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopai-

kasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Jätelain 50 §:n 

mukaan kiinteistöjen tulee kuitenkin järjestää paperinkeräystä varten keräysastia. 

 

Kiinteistön määritelmä jätehuollossa 

Yksikkö, johon erilliskeräyksen velvoitteet kohdistuvat, on kiinteistö. Jäteasetuksen 17 

§:n perusteluissa on tarkennettu, miten käsitettä kiinteistö tulisi tulkita erilliskeräyksen 

järjestämiseen liittyvissä velvoitteissa: ”Säännöksen soveltamisen yhteydessä kiinteistön 

käsitettä tulisi tulkita jätteen keräyksen järjestämisen näkökulmasta. Tällöin kiinteistöllä 

sijaitsevaksi katsottavien huoneistojen lukumäärä ei olisi jokaisessa tilanteessa yhte-

neväinen esimerkiksi kiinteistörekisteriin merkittyjen kiinteistöyksikköä koskevien tieto-

jen kanssa, vaan merkitystä voitaisiin antaa myös kiinteistön ja sillä sijaitsevien raken-

nusten omistus- ja hallintasuhteille sekä jätepistettä käytännössä käyttävien asuinhuo-

neistojen lukumäärälle. Olennaista olisi, että kiinteistö muodostaisi jätehuollon järjestä-

misen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Käytännössä samalla tontilla voi 

esimerkiksi olla viisi erillispientaloa tai paritaloa, mutta ilman asunto-osakeyhtiömuotoa. 

Jos kullakin talolla on oma jätepisteensä, rinnastuisi tilanne omalla tontilla sijaitseviin yk-

sittäisiin omakotitaloihin tai paritaloihin, eivätkä asetuksessa vähintään viidelle asuin-

huoneistolle säädetyt erilliskeräysvelvoitteet koskisi tontilla sijaitsevia taloja. Toisaalta 

erilliskeräysvelvoite koskisi niitä asunto-osakeyhtiöitä, joissa samaa jätepistettä käyttää 

vähintään viisi asuinhuoneistoa, riippumatta siitä, muodostuuko asunto-osakeyhtiö eril-

lispientaloista tai esimerkiksi rivitaloista. Jos asunto-osakeyhtiön erillispientaloilla on 
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omat jäteastiansa ja omat jätesopimuksensa, erilliskeräysvelvoitteet eivät koskisi. Sään-

nöksen mukaisen huoneistorajan laskennassa ei olisi merkitystä sillä, kuinka monen ton-

tin alueelle asunto-osakeyhtiöön kuuluvat rakennukset sijoittuvat.”  

 

Erilliskeräysalueiden rajaaminen 

Erilliskeräysvelvoitetta koskevat aluerajaukset kuvataan karttatarkastelussa. Rajaukset 

tarkistetaan kahden vuoden välein.  

 

Jäteasetuksessa ja näissä jätehuoltomääräyksissä taajamalla tarkoitetaan rakennusryh-

mää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä 

enintään 200 metriä. Taajamat eivät ole sidoksissa kuntarajoihin. Siten on mahdollista, 

että jonkun kunnan alueella on taajama, vaikka asukasmäärä kyseisen kunnan alueella 

taajamassa ei ylitä 200 asukasta. 

 

Myös biojätteen erilliskeräykseen velvoittava 10 000 asukkaan yhtenäinen taajama-alue 

ylittää toimialueella kuntarajat, jolloin 10 000 asukkaan taajamaa koskevat velvoitteet 

tulisivat voimaan myös kunnassa tai kunnan osassa, jossa taajaman asukasluku kysei-

sessä kunnassa kuntarajojen mukaan jäisi alle 10 000 asukkaan velvoiterajan. 

 

Kunnan järjestämä vapaaehtoinen erilliskeräys 

Taajamissa sijaitsevat kiinteistöt, joita biojätteiden ja pakkausjätteiden erilliskeräysvel-

voitteet eivät koske, voivat halutessaan liittyä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään kiin-

teistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksista sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Taajaman ulkopuolella sijaitsevat vapaa-ajan kiinteistöt voivat vapaaehtoisesti liittyä alu-

eella järjestettyyn biojätteen ja poltettavan jätteen keräykseen jaetulla astialla. Kuljetuk-

sista sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut vel-

voitteet koske, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jäte-

lajien kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä jätelain 41 §:n 

3 momentin mukaisesti.  

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 

syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 18 §. 

 

Määräyksessä annetut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminnan kiinteistöjä.  Erilliskeräysvelvoitteet ovat jäteasetuksessa (21 §) annet-

tujen velvoitteiden mukaiset. Velvoitteet perustuvat jätteiden painon mukaiseen kerty-

miseen yhden viikon aikana.  
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Uudet velvoitteet ovat tiukempia kuin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaiset 

velvoitteet. Ne tulevat voimaan biojätteen osalta 1.7.2022 ja muun kierrätettävän jät-

teen osalta 1.7.2023.  

 

Erilliskeräysvelvoitteen aluerajauksessa käytetään lähtökohtana jäteasetuksen mukai-

sesti taajama-alueita sekä asema- ja yleiskaavoitettuja alueita, joilla on palvelu- tai mat-

kailutoimintoja tai jotka ovat työpaikka-alueita. Erilliskeräysvelvoitetta koskevat aluera-

jaukset kuvataan verkkosivuilla julkaistavassa karttatarkastelussa. 

 

Taajamassa sijaitsevat kiinteistöt, joita erilliskeräysvelvoite ei koske, voivat liittyä vapaa-

ehtoisesti erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. 

Taajaman ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt voivat liittyä vapaaehtoisesti biojätteen eril-

liskeräykseen alueella, jossa on 16 §:n mukaisesti aloitettu biojätteen keräys jaetulla jä-

teastialla. Kuljetuksista sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.  

 

Taajaman ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä maini-

tut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuk-

sen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. 

4. LUKU Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

18 § Kompostointi 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 23 §. 

 

Määräykseen on lisätty jätelain uudistuksessa tullut velvoite kompostointi-ilmoituksen 

teosta jätehuoltoviranomaiselle. Lakeuden jätelautakunta merkitsee tiedot kompostoin-

nista jätelain 143 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin.  

 

Jäteasetuksen perustelumuistion mukaan tietojen kokoaminen tukee biojätteen kom-

postoinnin ja muun pienimuotoisen kiinteistöllä tapahtuvan käsittelyn viranomaisseu-

rantaa ja -valvontaa sekä mahdollistaa biojätteen pienimuotoisen käsittelyn määrää kos-

kevien arvioiden tekemistä ja raportointia komissiolle jätedirektiivin ja sen nojalla anne-

tun komission täytäntöönpanopäätöksen 2019/1004 mukaisesti. Mainitut EU:n säädök-

set sallivat biojätteen pienimuotoisen käsittelyn huomioon ottamisen yhdyskuntajätteen 

kierrätysasteen laskennassa edellyttäen, että käsittelyn laajuutta selvitetään vähintään 

viiden vuoden välein luotettavin, mainitussa komission päätöksessä säädetyin menetel-

min.  
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Jätehuoltoviranomainen kokoaa kompostoinnista rekisteriä 1.1.2023 alkaen. Tämän 

ajankohdan jälkeen tapahtuvasta käsittelyn aloittamisesta tai lopettamisesta tulee il-

moittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Ilmoitusvelvolli-

suus koskee myös sellaisia, jotka jo käsittelevät biojätettä pienimuotoisesti kunnan jäte-

huoltomääräysten nojalla.  

 

Kompostointi edistää etusijajärjestyksen toteutumista. Mikäli kiinteistöllä kompostoi-

daan siellä syntyvä biojäte, voidaan poltettavan jätteen astian tyhjennysväli harventaa 

jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaisesti.  

 

Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida keittiöperäistä biojätettä ja 

puutarhajätettä, tietyin edellytyksin myös kuivakäymäläjätettä ja vähäisiä määriä jäteve-

silietteitä (ks. 36 §). Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Uu-

tena asiana määräyksiin on tullut kielto laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai nii-

den osia kompostoriin.  

 

Kompostoreiden rakenteille ja hoidolle on annettu vaatimuksia. Tiukimmat vaatimukset 

on annettu kompostorille, jossa kompostoidaan kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten 

ulosteita ja määräysten 35 §:ssä tarkoitettua saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä. 

Kompostorin tulee olla kompostointia varten suunniteltu, ilmastoitu, lämpöeristetty, 

haittaeläinsuojattu ja valumavesien pääsy maahan täytyy olla estetty. Biojätteelle edelly-

tetään tarkoitukseen suunniteltua, ilmastoitua, haittaeläinsuojattua ja ympärivuotisessa 

käytössä lämpöeristettyä kompostoria. Puutarhajätteen kompostorin tulee myös olla 

haittaeläinsuojattu. Vain pelkkää lehtijätettä voi kompostoida avonaisessa kehikossa tai 

aumassa.  

 

Bokashista poistettu käynyt eloperäinen aines vaatii jälkikompostoinnin valmistuakseen 

mullaksi. Bokashi -menetelmässä eloperäinen jäte laitetaan tarkoitukseen suunniteltuun 

ämpäriin fermentoitumaan, eli käymään hapettomassa tilassa.  

 

Ennen asumislietteen, erotuskaivolietteen tai käymäläjätteen kompostoinnin aloitta-

mista asemakaava-alueella tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta varmistaa asian lu-

vanvaraisuus. 

 

Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on 

kielletty, koska ne voivat aiheuttaa haittoja vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

19 § Jätteen polttaminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 24 §. 
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Jätteiden omatoiminen polttaminen on kielletty, ellei sitä sallita kunnan jätehuolto- tai 

ympäristönsuojelumääräyksissä (jätelaki 41 a §).  

 

Määräyksessä esitetään tilanteet, joissa jätteen polttaminen on mahdollista. Asema-

kaava-alueen ulkopuolella sallitaan risujen, oksien, kuivien olkien, hakkujätteiden ja kä-

sittelemättömän puujätteen ja vastaavien kasviperäisten jätteiden polttaminen avopolt-

tona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jät-

teiden määrä on vähäinen.  

 

Käsitellyn puujätteen polttamista ei voi sallia. Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltet-

tavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte sekä risut ja oksat. Sytykkeinä voidaan käyttää 

vähäisessä määrin paperia, pahvia ja kartonkia. Muiden jätteiden, kuten polttokelpoisen 

muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle op-

timaaliset olosuhteet. Palamisessa muodostuvat savukaasut ja pienhiukkaset ovat vaa-

rallisia terveydelle ja ympäristölle.  

 

20 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 25 §. 

 

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on jätelain (jätelaki 41 a §) ja 

ympäristönsuojelulain perusteella kielletty.  

 

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on mahdollista Ruokaviraston ohjeiden mu-

kaisesti. Ohjeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Tässä määräyksessä ei ole annettu 

tarkkoja ohjeita lemmikkieläinten hautaamisesta. 

 

Pienikokoisen kuolleen eläimen, johon ei epäillä liittyvän tarttuvan taudin riskiä, saa lait-

taa myös poltettavan jätteen astiaan. Jos muita vaihtoehtoja hävittämiselle ei ole voi 

kuolleen kotitalouden lemmikin viedä jätehuoltokeskukseen.  

21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa 

Uusi määräys 

 

Määräys on lisätty jätehuoltomääräyksiin uutena asiana.  Jätteen hyödyntäminen 

omassa maarakentamisessa on kielletty, ellei sitä erikseen sallita jätehuolto- tai ympäris-

tönsuojelumääräyksissä (jätelaki 41 a §).  

 

Määräys sallii omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuo-

toisen ja kertaluontoiseksi luokiteltavan käytön omassa maanrakentamisessa. Esimer-

kiksi naapurusten yhteistoiminta ei ole mahdollista. 
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Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla tarkempia määräyksiä jätteen hyödyntä-

misestä omassa maarakentamisessa. 

 

Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa jätteiden pienimuotoisen ei-ammattimaisen hyö-

dyntämisen kiinteistön omistajan omassa maanrakentamisessa. Sellainen pienimuotoi-

nen hyödyntäminen, jossa esimerkiksi purettavasta rakennuksesta syntyviä tiiliä hyödyn-

netään purkukiinteistöllä kiinteistön omistajan tai haltijan omana työnä, on jätteen ei-

ammattimaista hyödyntämistä. Ympäristönsuojelulain mukaan jätteiden ammattimai-

nen tai laitosmainen käsittely vaatii sen sijaan aina ympäristöluvan (YSL 27 § ja liite 1, 

taulukko 2, kohta 13) tai MARA-asetuksen (VnA koskien eräiden jätteiden hyödyntämistä 

maarakentamisessa 843/2017) mukaisen rekisteröinnin (YSL 116.4 §). 

 

Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tiili- ja betonijätteen käsittelyyn, joka on ammatti-

maista tai laitosmaista.  

5. LUKU Jäteastiat 

22 § Jäteastiatyypit 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 26 §:n ja 27 §:n. 

 

Jätelain 40 §:n mukaan kiinteistön haltija on velvollinen järjestämään jätteille vastaanot-

topaikan. Jäteasetuksen 10 § velvoittaa kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, 

tuottajan, jakelijan ja muun toimijan järjestäessään jätteen keräyksen huolehtimaan 

siitä, että vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia 

syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätela-

jeille.  

 

Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä jäteastioita huomioon kiinteistöllä syntyvän jätteen 

määrä, jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjen-

nysvälit. Jäteastiat on aina pystyttävä sulkemaan kokonaan. Sulkeminen on tärkeää, 

jotta haittaeläimet eivät pääse jäteastiaan. Tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita 

käyttämällä ei voi perustella jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa pidempää jäteastian 

tyhjennysväliä.  

 

Lakeuden Etappi toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella käsin siirret-

tävät 140–660 litran jäteastiat kiinteistöille, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuol-

lon piiriin kuuluvaa jätettä.   

 

Määräys edellyttää, että Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltijalla on käytössään riit-

tävä määrä poltettavan jätteen astioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden 
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keräämistä varten. Lakeuden Etappi toimittaa kiinteistöille käsin siirrettävät 140–660 lit-

ran jäteastiat kierrätyskelpoisille jätteille näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n mukai-

sesti.  

 

Määräyksessä on esimerkkilistaus kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltuvista jä-

teastiatyypeistä.  Lakeuden Etapilta ja Kurikan Jurvan alueella kuljetusliikkeeltä on hyvä 

varmistaa keräysvälineen soveltuvuus jätteenkuljetukseen.  

 

Esimerkkilistassa velvoitetaan standardin mukaisiin jäteastioihin, mikä on perusteltua, 

sillä markkinoilla on myös muita kuin standardin mukaisia sanallisen määritelmän täyttä-

viä jäteastioita, jotka voivat rikkoutua helpommin esimerkiksi kippaustilanteessa. Jäte-

huoltomääräyksissä on mahdollistettu myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asi-

asta Lakeuden Etapin tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien 

innovaatioiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työ-

turvallisuutta. 

23 § Jäteastian merkitseminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 29 §. 

 

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa jätteen kuljetuksen järjestäjän merkitsemään jäteastioihin 

niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot. Lisäksi jäteas-

tiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätela-

jia koskevat lajitteluohjeet. Jos jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä on 

jäteastiaan merkittävä myös jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoitteen mukainen nu-

mero tai kiinteistön osoite. Tämä lisää jäteastioiden tunnistettavuutta ja mahdollistaa 

mahdollisiin ongelmiin puuttumisen.  

 

Lakeuden Etappi merkitsee kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistölle toi-

mittamiinsa jäteastioihin siihen kerättävän jätelajin, sen lajitteluohjeen ja Etapin yhteys-

tiedot. Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltija huolehtii jäteastian merkitsemisestä jä-

teasetuksen mukaisesti. 

 

Lakeuden Etappi laatii jätelajeille lajitteluohjeet. Kiinteistön haltija vastaa lajitteluohjei-

den nähtävillä olosta jäteastioiden välittömässä läheisyydessä. 

24 § Jäteastian täyttäminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 28 §. 

 

Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jäteasetuksen 10 §:ä määrittelemällä, mitä jä-

teastioihin voidaan laittaa ja miten jätteet tulee pakata. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan 
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jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttä-

jälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  

 

Käsin siirrettäville jäteastioille jätteineen on asetettu enimmäispaino 60 kg.  Määräyk-

sessä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte poikkeustapauksessa ja tilapäisesti kiinteis-

tökohtaisen jäteastian läheisyyteen, silloin kun jäte ei mahdu jäteastiaan. Jätteen sijoit-

taminen jäteastian ulkopuolelle ei myöskään saa aiheuttaa työturvallisuusriskiä, joten 

ylimääräinen jätepakkaus saa painaa enintään 20 kg ja se ei saa sisältää viiltäviä, pistäviä 

tai teräviä esineitä.   

 

Alueellisissa keräyspaikoissa jätettä ei saa jättää jäteastian ulkopuolelle (ks. lisää 29 §).  

 

Määräyksessä on esitetty konkreettinen lista jätteistä, joita ei saa sijoittaa jäteastioihin.  

Listauksen tarkoituksena on edistää asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon toteutu-

mista. Määräyksessä määrätään myös jätelajien pakkaamisesta. Pakkausvelvoitteet ja -

suositukset esitetään myös Lakeuden Etapin julkaisemissa jätteiden lajitteluohjeissa.  

25 § Tyhjennysvälit 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 9, 21, 30, 31, 32 ja 39 §:ien sisällöt. 

 

Määräyksessä esitetyt jäteastioiden tyhjennysvälit koskevat kiinteistöittäisen jätteenkul-

jetuksen piiriin kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon 

piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin 

usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ym-

päristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Hy-

gieenisiä haittoja tai hajuhaittoja aiheutuu yleensä muiden jätteiden seassa olevasta bio-

jätteestä.  

 

Poltettava jäte 

Määräyksessä on eritelty poltettavan jätteen astioiden tyhjennysvälit erikseen Kurikan 

Jurvan alueelle ja muulle toimialueelle erilaisista voimassa olevista määräyksistä sekä 

kuljetusjärjestelmästä johtuen. Molemmilla alueilla noudatettaisiin voimassa olevia vel-

voitteita myös näiden määräysten tultua voimaan. Toimialueella, Jurvan aluetta lukuun 

ottamatta, uudistettaisiin jätteen erilliskeräysjärjestelmä 1-4 huoneiston kiinteistöjen 

osalta alueellisesti porrasten vuosien 2024 – 2026 välisenä aikana.  Uudistus vaikuttaa 

tyhjennysväleihin, koska biojäte kerättäisiin jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jät-

teen kanssa.  

 

Määräyksessä esitetään uutena asiana pienille ja vähän jätettä tuottaville kotitalouksille 

(1-2 henkeä/talous) mahdollisuutta harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä 
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voimassa olevasta kahdesta viikosta neljään viikkoon. Käytäntö olisi voimassa jaetulla jä-

teastialla toteutettavan keräyksen käyttöönottoon saakka (aikataulut 16 §:ssä).   

 

Kierrätettävien jätteiden erilliskeräykset 

Kierrätettävien jätteiden jäteastioiden tyhjennysvälin tulee vastata aina jätekertymää, 

jotta kierrätyskelpoista jätettä ei sijoitettaisi poltettavan jätteen astiaan.  

 

Biojätteen ja pakkausjätteiden erillisastioiden pisimpiä mahdollisia tyhjennysvälejä nou-

datettaisiin koko toimialueella heti jätehuoltomääräysten tultua voimaan.   

 

Kartonki- ja paperipakkausten pisimmäksi mahdolliseksi tyhjennysväliksi esitetään kah-

deksaa viikkoa, joka on voimassa olevia määräyksiä (24 viikkoa) selvästi tiukempi. Esityk-

sessä on huomioitu jätelajin laadun säilyminen kierrätyskelpoisena käsittelyyn saakka. 

Muovipakkausten maksimityhjennysväli pitenisi kahdeksaan viikkoon voimassa olevan 

neljän viikon sijaan.  

 

Lasi- ja metallipakkausten keräysastioiden pisimmät tyhjennysvälit olisivat voimassa ole-

vien määräysten mukaiset, 24 viikkoa. Kiinteistön haltijoiden kannattaa kuitenkin tiedos-

taa, että jäteastioiden 24 §:ssä esitetty painorajoitus 60 kg voi kuitenkin vaikuttaa tyh-

jennysväleihin, vaikka jäteastiat eivät olisikaan täynnä.  

 

Biojätteen erilliskeräys  

Biojätteen jäteastia on haju- ja hygieniahaittojen vuoksi tyhjennettävä kesäaikana use-

ammin kuin talvella, suuremmissa kiinteistöissä yleensä viikoittain. Biojätteen erilliske-

räykseen esitetään talviajalle pisimpiä mahdollisia tyhjennysvälejä, joita sovellettaisiin 

heti jätehuoltomääräysten tultua voimaan.  Kesäaikana pinta-astioiden tyhjennysväli 

olisi voimassa olevien jätehuoltomääräysten tapaan enintään kaksi viikkoa ja syväke-

räykselle neljä viikkoa. Talviaikana pisin mahdollinen tyhjennysväli olisi pinta-astioille 

neljä viikkoa ja syväkeräykselle kahdeksan viikkoa.  

 

Biojätteen erilliskeräys laajenee pienkiinteistöihin koko toimialueella, pois lukien vapaa-

ajan kiinteistöt ja Kurikan Jurvan alue. Biojätteen erilliskeräys aloitetaan 1-4 huoneiston 

kiinteistöillä jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jätteen kanssa alueellisesti porras-

taen. Aikataulut on esitetty 16 §:ssä. Jäteastian tyhjennysväli muuttuu keräyksen alet-

tua, johtuen biojätteen tyhjennystarpeesta, joka on kesäaikana enintään kaksi viikkoa. 

Samalla otetaan käyttöön talviajalle jaetun jäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli, 

joka olisi neljä viikkoa talouksille, joissa on enemmän kuin 2 henkeä. Talouksilla, joissa 

on 1-2 henkeä, voisi tyhjennysväli talviaikana olla kahdeksan viikkoa.  

 

Biojätettä voi laittaa poltettavan jätteen sekaan kiinteistöillä, joita biojätteen erilliske-

räysvelvoite ei koske, kuten vapaa-ajan kiinteistöillä. Vapaa-ajan kiinteistöt voivat myös 
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liittyä vapaaehtoisesti jaetulla jäteastialla toteutettavaan keräykseen sen alettua kiin-

teistön sijaintialueella.    

 

Biojätteen kompostointi 

Biojätteen asianmukainen kompostointi on jätelainsäädännön mukainen vaihtoehto bio-

jätteen erilliskeräykselle.  

 

Biojätettä omatoimisesti kompostoivan vakituisen asunnon jäteastian pisimmät tyhjen-

nysvälit ovat ennallaan asemakaava-alueella (4 vkoa) ja haja-asutusalueella (8 vkoa) sii-

hen saakka, kunnes jätteiden keräysuudistuksen yhteydessä aluejako poistuu. Aiempi pi-

dennyksen hakemusmenettely poistetaan, poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin voi 

sopia Lakeuden Etapin kanssa. Pidennys edellyttää kutenkin lakisääteisen kompostointi-

ilmoituksen tekoa Lakeuden jätelautakunnalle.  

 

Kompostoivat ja vähän jätettä tuottavat 1-2 hengen taloudet voisivat tyhjennyttää pol-

tettavan jätteen astian koko toimialueella kahdeksan viikon välein heti määräysten tul-

tua voimaan. Kompostoivat taloudet, joihin kuuluu enemmän kuin 1-2 henkilöä, voisivat 

keräysuudistuksen jälkeen pidentää tyhjennysvälin koko toimialueella neljään viikkoon. 

Haja-asutusalueella pisin mahdollinen tyhjennysväli, kahdeksan viikkoa poistuisi 2 hen-

keä suuremmilta talouksilta.   

 

Kompostoivien talouksien kokoon perustuvien poltettavan jätteen tyhjennysvälien pe-

rusteena on taloudessa syntyvän poltettavan jätteen määrä, joka on omatoimisesti kom-

postoivilla ja pakkausjätteet tehokkaasti kierrätykseen lajitteleville talouksilla keskimää-

rin* noin 24 litraa /henkilö/2 viikkoa. Pienin mahdollinen jäteastia poltettavalle jätteelle 

on 140 litraa, joka laskennallisesti riittää tehokkaasti lajittelevalle 1 hengen taloudelle 

kahdeksan viikon ajaksi. Kahden hengen lajittelevalle taloudelle laskennallinen jäteas-

tiakoko olisi 240 litraa kahdeksan viikon aikana. Neljän viikon tyhjennysvälillä em. pie-

nimmät jäteastiat riittäisivät laskennallisesti 3-5 hengen talouksille, jotka lajittelevat pak-

kausjätteet ja biojätteet tehokkaasti erilleen.  

 

* arvioinnissa on käytetty valtakunnallisesti koottuja keskimääräisiä jätekertymiä (KIVO ry)  

 

Tyhjennysväleistä ilmoittaminen 

Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämisestä ilmoitetaan suoraan jätehuollon järjestä-

välle taholle silloin, kun tyhjennysvälit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia. Jätehuollon 

järjestävälle taholle ilmoitetaan näissä tapauksissa myös kompostoinnista, jonka tulee 

tapahtua määräysten 18 §:n mukaisesti. Kompostointi-ilmoitus Lakeuden jätelautakun-

nalle on kuitenkin edellytyksenä kompostoinnin perusteella tehtävälle pidennykselle.  
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Lakeuden Etappi on jätehuollon järjestävä taho kunnan järjestämässä jätteenkuljetuk-

sessa.  Kurikan Jurvan alueella poltettavan jätteen ja 18.7.2023 saakka biojätteen ke-

räyksen hoitava jätteenkuljetusyritys on jätehuollon järjestävä taho.  

 

Vapaa-ajan kiinteistöt 

Vapaa-ajan kiinteistöltä edellytetään liittymistä jätehuoltoon 1.6. – 30.9. välisenä aikana. 

Ympärivuotisessa käytössä voidaan jäteastian tyhjennys tilata tarvittaessa.  Kesäajan liit-

tymisvelvoite tulee määräyksen mukaan voimaan myös Kurikan Jurvan alueelle, jossa on 

aiemmin määrätty että tulee jätehuolto järjestää jätehuoltomääräyksien mukaisesti kiin-

teistön ollessa käytössä.  

 

Vapaa-ajan asunnon haltija voisi valita jäteastian tyhjennysväliksi pisimmillään kahdek-

san viikkoa. Kompostointivelvoite tyhjennysvälin saamiseksi poistuisi. Pisin tyhjennysväli 

vapaa-ajan kiinteistölle, jossa ei kompostoida on aiemmin ollut neljä viikkoa.  Perus-

teena kompostointivelvoitteen poistamiselle on kompostorin huono toimivuus koh-

teissa, joissa biojätettä syntyy epäsäännöllisesti. Säännöllisesti käytettäville vapaa-ajan 

kiinteistöille suositellaan edelleen biojätteen kompostointia, joka kesäaikana tulee tehdä 

tarkoitukseen suunnitellussa, haittaeläimiltä suojatussa ja hyvin ilmastoidussa kompos-

torissa. Poltettavan jätteen astian tyhjennysväli tulee mitoittaa aina jätekertymään suh-

teutettuna. Esitetty kahdeksan viikon tyhjennysväli on pisin mahdollinen ja soveltuu vain 

vähän käytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle.  

 

Määräysehdotuksella pyritään vähentämään turhia jäteastioiden tyhjennyskäyntejä vä-

hän käytössä oleville vapaa-ajan kiinteistöille. Tyhjennysmatkat vapaa-ajan kiinteistöille 

ovat usein pitkiä ja tiestö huonokuntoista.   

 

Asumisessa ja muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 

syntyvien lietesäiliöiden tyhjentämisestä määrätään erikseen määräysten 34 §:ssä. 

26 § Kunnossapito ja pesu 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 16 §. 

 

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

usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jäteastioiden tulee olla ehjiä, jotta haittaeläimet eivät pääse niihin eikä mahdollisia nes-

teitä pääse valumaan ympäristöön. Määräys liittyy myös työturvallisuuteen.  

 

Jäteasetus velvoittaa pesemään sekajäteastian vähintään kerran vuodessa ja biojäteas-

tian vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
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Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Lakeuden Etappi vastaa kiinteistöille toimit-

tamiensa jäteastioiden kunnosta. Etappi pesee biojätteen jäteastiat kerran vuodessa. 

Poltettavan jätteen jäteastia pestään Etapin toimesta kerran vuodessa taloyhtiöissä ja 

muissa kunnan jätehuollon vastuulle kuuluvissa kiinteistöissä, lukuun ottamatta omako-

titaloja, paritaloja ja vapaa-ajan rakennuksia. Kiinteistön haltija vastaa muista jäteastioi-

den pesuista. Kiinteistön haltija vastaa myös käyttöön otettavan jaetun jäteastian pe-

suista.  

6. LUKU Jätteen keräyspaikat 

27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 16, 34 ja 35 §:ien sisällöt. 

 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava 

kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä vas-

taanottopaikan järjestämisestä ja jäteastioiden sijoittamisesta. 

 

Jäteastioiden sijoittamista koskevia määräyksiä on usein myös kuntien rakennusjärjes-

tyksissä, jotka tulee ottaa huomioon tätä määräystä sovellettaessa. Jäteastioiden sijoit-

tamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen. Jäteastioiden siirtä-

minen ja kuormaaminen sekä työntekijöiden liikkuminen alueella pitää pystyä tekemään 

turvallisesti.  

 

Asuinkiinteistöjen keräyspaikkojen suunnittelua ja rakentamisesta on kattavasti ohjeis-

tettu Rakennusteollisuuden ohjekortissa RT 69-11190 Asuinkiinteistöjen jätehuolto. Kiin-

teistön haltija voi kysyä neuvoa jäteastian sijoittamiseen Lakeuden Etapilta. 

 

Määräykseen on sisällytetty myös kelirikkoaikaan liittyviä määräyksiä, kuten ilmoitusvel-

vollisuus tien kelirikosta Lakeuden Etapille ja ohjeita jäteastian väliaikaisesta siirrosta. Li-

säksi edellytetään siirtämään jäteastia kantavan tien varteen, jos kiinteistöllä sijaitseva 

ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja.  

28 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 35 §. 

 

Määräyksellä varmistetaan, että jätteenkuljettaja pääsee helposti kuormaamaan jätteen 

sen kuljettamista varten. Lukuisten erilaisten avaimien käyttöön liittyy sekä käytännön 

että hallinnon ongelmia. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvalla kiinteis-

töllä tulee jätetilan lukitus järjestää ensisijaisesti kaksoispesälukkoa käyttäen. Myös 

avainsäiliö, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii, on mahdollinen.  
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Tämä määräys ei koske saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyksiä.  

29 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat  

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 36 §:n aluekeräykseen liittyvän osuu-

den.  

Määräyksessä annetut velvoitteet on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

 

Määräys koskee Lakeuden Etapin ja tuottajien järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, ku-

ten poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä sekä ekopisteitä. Alueelliselle keräyspaikalle 

saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastia, eikä jätteitä saa 

jättää jäteastioiden ulkopuolelle.  

 

Keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta ja toimivuu-

desta. Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava maanomistajan lupa. 

Jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan siihen rakennusvalvontaviranomaisen lupa.  

 

Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä ilmoi-

tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 

7. LUKU Jätteenkuljetus 

30 § Kuormaaminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 37 §. 

 

Jätteiden kuormaaminen koskee pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 §:n mu-

kaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei ai-

heudu melu- tai muuta häiriötä. Kuormausajat koskevat myös elinkeinotoimintaa, sillä 

ne liittyvät jätehuollon tekniseen toteutukseen.  

 

Kuormaaminen tulee tehdä pääsääntöisesti arkipäivinä klo 6-22 välisenä aikana. Tästä 

voi poiketa vain erityisissä tilanteissa kuten arkipäiville sijoittuvat juhlapyhät tai sääolo-

suhteet kuten runsas lumisade. Tarpeen kuormata jätettä poikkeuksellisesti lauantaina 

tai pyhäpäivinä voi aiheuttaa myös esimerkiksi laiterikko tai kuljetusalan poikkeusti-

lanne.  

 

Jätteen kuormauksessa jätteitä voi myös levitä ympäristöön. Jätteenkuljettajan on huo-

lehdittava, ettei kuormauksesta aiheudu roskaantumista. Suurempien jäte-erien kokoa-

minen tilapäisesti suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle sallitaan, jos 

siihen on saatu maanomistajan lupa. Jäte-erät voivat olla esimerkiksi remontti- tai puu-

tarhajätteitä, joita syntyy ajoittain tai tilapäisesti paljon. 
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31 § Kuljettaminen 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 38 §. 

 

Kuljettamista koskevat velvoitteet koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jätelain 94 §:n 

mukaan jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen on tehtävä hakemus 

toiminnan hyväksymiseksi alueellisen ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. 

Jätelain 95 §:ssä on esitetty jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytykset, joiden mu-

kaan toimintaa tulee harjoittaa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti 

ja ammattitaitoisesti eikä toiminnasta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle. Toiminnassa käytettävän laitteiston ja kaluston tulee myös olla teknisesti asi-

anmukaista.  

 

Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteiden kuljettami-

sesta ei aiheudu ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäte-

asetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinaisessa kul-

jetusvälineessä tai muuten peitettynä. Vastuussa jätteiden asianmukaisesta kuljetuk-

sesta on jätteenkuljettaja. 

 

Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä 

jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle 

aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka 

jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti 

mahdollista. Siten erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä 

vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.  

 

Jätelain 121 § määrää siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta vaaralliselle jätteelle, saostus- 

ja umpisäiliölietteelle, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteelle, pilaantuneelle maa-ai-

nekselle ja muulle rakennus- ja purkujätteelle kuin pilaantumattomalle maa-ainekselle. 

Koska jätehuoltomääräykset koskevat siirtoasiakirjan laatimisen osalta myös elin-

keinotoimintaa, jätehuoltomääräyksiin on kirjattu jätejakeita, jotka eivät varsinaisesti 

kuulu kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin. Näitä jakeita ovat esimerkiksi hiekan- ja 

rasvanerotuskaivojen lietteet ja pilaantuneet maa-ainekset. Siirtoasiakirjassa on oltava 

valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, 

alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jäteasetuksen 24 

§:ssä määritellään tarkemmin siirtoasiakirjaan kirjattavat tiedot. Mikäli edellä mainittu 

jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava 

siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttä-

misestä. 
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32 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Uusi määräys 

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen 

kuljetuksista. Rekisterin ylläpitoa varten jätehuoltoviranomainen tarvitsee kuljetuksiin 

liittyviä tietoja jätteen kuljettajilta. Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on annet-

tava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, 

sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. 

 

Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 42 §:ssä, jossa kuljettajia määrätään toimit-

tamaan jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain seuraavat tiedot kustakin kiinteis-

töstä, jolta on noutanut jätettä: 1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteis-

tön osoite ja kiinteistö- tai rakennustunnus; 2) kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden koko 

ja määrä jätelajeittain; 3) jäteastioiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen 

lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain; 4) 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta 

tieto lietesäiliön tyypistä ja säiliön tyhjennyspäivämäärät, jos kysymyksessä on saostus- 

ja umpisäiliölietteen kuljetus.  

 

Lisäksi jätelain 39 §:ssä määrätyssä vuotuisessa jätteenkuljetuksia koskevassa tiivistel-

mässä kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään seuraavat tiedot: 

1) kunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain; 2) jät-

teen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätela-

jeittain. 

 

Tiedot tulee määräyksen mukaan toimittaa vähintään neljännesvuosittain sähköisesti 

muokattavassa muodossa jätehuoltoviranomaisen edellyttämän aikataulutuksen mukai-

sesti.  

33§ Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 36 §:n ja 40 §:n sisällön. 

 

Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteen-

kuljettajille. Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi 

hyötyjätepisteille tai jäteasemille on annettu 13 §:ssä.  

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-

seen luovutetut jätteet on kuljetettava Lakeuden Etapin osoittamaan paikkaan. Jätteitä 

ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet 

velvoitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanottopaik-
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kaan. Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisäl-

lytetty yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Lakeuden Etapin verkkosivuilla on 

esitetty yhtiön järjestämät vastaanottopaikat.  

 

Määräyksessä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä 

koskevat velvoitteet ja käytännöt. 

8. LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yh-

dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet 

34 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen kä-

siteltäväksi 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 41 §:n ja 44 §:n. 

 

Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on huollettava ja saostussäiliöihin kertyvä liete 

poistettava säännöllisesti, jotta järjestelmät säilyttävät puhdistustehonsa.  Tyhjennys-

tarve on kaikkien jätevesijärjestelmien osalta tarkistettava vähintään kerran vuodessa. 

 

Tässä määräyksessä määrätään saostussäiliöiden vähimmäistyhjennysväleistä. Vesi-

käymälävesiä sisältävä jätevesiliete on poistettava saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen 

lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuo-

dessa (12 kk välein).  

 

Pelkästään pesuvesiä (harmaita vesiä) käsittelevien järjestelmien lietteen poistoon on 

voinut hakea Lakeuden jätelautakunnalta vuoden tyhjennysväleihin pidennystä. Tässä 

määräyksessä mahdollistetaan pidentämispäätöksissä hyväksyttyjen tyhjennysvälien so-

piminen suoraan Lakeuden Etapin kanssa. Harmaavesijärjestelmän jätevesiliete on tyh-

jennettävä aina tarvittaessa, kuitenkin vakituisessa asumisessa vähintään 24 kk:n ja va-

paa-ajan asumisessa vähintään 36 kk:n välein.  

Vähäisellä käytöllä olevan vapaa-ajan kiinteistön haltija voi edelleen hakea käymälävesiä 

käsittelevän jätevesijärjestelmän saostussäiliön tyhjentämiseen 24 kk tyhjennysväliä  

Lakeuden jätelautakunnalta.   

 

Saostussäiliöiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne soveltuvat tarkoitukseensa eikä 

niihin johdettu jätevesi tai liete aiheuta riskiä ympäristölle, terveydelle tai viihtyvyydelle. 

Säiliöiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Lietteen tyhjennyksen yhteydessä teh-

dään silmämääräistä havainnointia ja puutteista ilmoitetaan kiinteistön haltijalle, mutta 

kiinteistön haltija on vastuussa säiliöiden kunnosta.  
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Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava 

säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä viimeistään nii-

den täyttyessä.    

 

Määräyksessä korostetaan pienpuhdistamojen valmistajien ohjeiden noudattamisen tär-

keyttä järjestelmän seurannassa, huolloissa sekä lietesäiliöiden tyhjennystiheyksissä.  

 

Toimialueella, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan aluetta, asumisen lietteet kuljetetaan 

kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain 

Etapin lukuun toimivalle toimijalle. Kurikan Jurvan alueella jätevesilietteen, umpisäiliöi-

den jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle 

toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön halti-

jan on lisäksi pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. 

 

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava 

Lakeuden Etapin osoittamaan vastaanottopaikkaan.  

 

Määräyksessä on annettu velvoitteita myös hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä 

fosforinpoistokaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä.   

35 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse  

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 43 §. 

 

Tämä määräys kohdistuu pääosin kiinteistön omistajaan ja haltijaan. Määräyksessä an-

netaan lietesäiliöiden kunnossapitoa ja saavutettavuutta koskevia määräyksiä säiliöiden 

ehjyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja tyhjennysten mahdollistamiseksi. Mää-

räyksessä luetellaan edellytyksiä, joita lietesäiliöiden tyhjentäminen vaatii, kuten esimer-

kiksi mille etäisyydelle tyhjennyskalustolla on päästävä ja mikä on suurin mahdollinen 

korkeusero, jotta tyhjennys onnistuu. Kulkutien soveltuvuus tyhjennyskalustolle ja säili-

öiden kansien kunto ja siirrettävyys ovat myös asioita, joihin kiinteistön haltijan tulee 

kiinnittää huomiota.  

 

Tyhjennysedellytyksistä kiinteistöllä vastaa viimekädessä kiinteistön omistaja. Määräyk-

sissä edellytetään tyhjennystä koskevien mahdollisten ohjeiden antamista, johon voi 

parhaiten vastata kiinteistöllä asuva tai sitä käyttävä henkilö.  

 

Määräys koskee tyhjentäjää lietesäiliön kannen huolellisen sulkemisen osalta tyhjennyk-

sen jälkeen. 
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36 § Lietteiden omatoiminen käsittely 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 42 §. 

 

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Jätevesilietteen 

omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus Lakeuden jäte-

lautakunnalle. 

 

Jätelain 41 a §:n mukaan jätteen haltija voi itse käsitellä jätevesilietteen kiinteistöllään 

tai luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai 

muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pieni-

muotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyk-

sissä.  

 

Tässä määräyksessä hyväksytään asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely ja 

yhteiskäsittely tietyin edellytyksin ja menettelyin. Omassa asumisessa syntyvän lietteen 

levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa 

olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot omatoimisesta käsitte-

lystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi seurata ja valvontaviranomainen valvoa 

asianmukaista jätehuollon toteutumista. Määräys mahdollistaa jätevesilietteen yhteiskä-

sittelyn, mutta siitä tulee aina ilmoittaa etukäteen Lakeuden jätelautakunnalle.  

 

Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään 

kahdelta muulta naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä, asumi-

sesta syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin 

kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Aiemmissa jätehuoltomääräyksissä rajaus 

on tehty yhteen muuhun kiinteistöön. Muutos kahteen kiinteistöön on tehty käytän-

nössä esiin tulleista tarpeista.  

 

Jos joku muu kuin maataloutta harjoittava/aktiiviviljelijä hakee lupaa lietteiden omatoi-

miseen käsittelyyn, käsitellään asia poikkeuksena jätehuoltomääräyksistä.  

 

Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), 

nitraattiasetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoite-

valmisteista (24/2011). Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai 

muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.  

 

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietetilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston liet-

teen voi kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 18 § mukaisesti, jos 

kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäi-

nen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai hait-
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taa ympäristölle tai terveydelle. Kompostoinnista tulee ilmoittaa Lakeuden jätelautakun-

nalle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 50 lit-

raa vuodessa.  

 

Myös fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyödyntää ra-

vinteena pelloilla.  

9. LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen 

37 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 19 §. 

 

Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat sekä 

roskaantumisen ehkäisemiseen että jätelain velvoitteeseen asianmukaisesta jätehuol-

losta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden 

seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoami-

sesta. 

 

Määräyksessä velvoitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jäte-

huollosta kokonaisuudessaan, ei pelkästään siivoamisesta. Velvoite jätehuollosta huo-

lehtimiseen on merkittävä toimenpide roskaantumisen ehkäisemiseksi, sillä sen perus-

teella tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdit-

tava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrä-

tään tilaisuuden järjestäjän vastuulle. 

 

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös 

tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa. 

 

Yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmu-

kaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Lajitteluvelvoitteiden antaminen 

perustuu jätelain 13 ja 15 §:iin, joten lajitteluvelvoitteet voidaan antaa myös elin-

keinotoimintaa harjoittavalle yleisötilaisuuden järjestäjälle.  

 

Yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä voi sisältyä myös kunnan ympäristönsuojelumää-

räyksiin, terveydensuojelumääräyksiin tai rakennusjärjestykseen. 

38 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Uusi määräys 

 

Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä 

taho on siivousvelvollinen eri tilanteissa (jätelaki 72–77 §:t). Määräysten yleisessä 
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osassa, kohta 1.13, on kerrottu roskaamiskiellosta, roskaamisen ennalta ehkäisemisestä 

ja siivousvelvoitteista.  

 

Tässä annetaan ainoastaan jätelain määräyksiä täsmentäviä määräyksiä:  

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen 

siisteydestä. 

10. LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

39 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 45 §. 

 

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elin-

keinotoiminnan harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään turval-

lisen jätehuollon käytännön järjestelyistä. Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei 

saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen 

taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on 

jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen 

ympäristölupa.  

 

Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa 

ympäristölle ja terveydelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia 

kiinteistöjä ja se on annettu jätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.  

 

Jätelain 32.2 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jät-

teiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jäte-

huolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syn-

tyvät vaaralliset jätteet tulee toimittaa Lakeuden Etapin osoittamaan vastaanottopaik-

kaan. Lääkejätteet tulee toimittaa apteekkeihin, jotka ovat tehneet niiden vastaanotta-

misesta sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. 

 

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä paristot ja akut tulee toi-

mittaa tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. 

 

Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaa-

ralliset jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. 

Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa. Mikäli kyseessä on merkittävä 

erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan kanssa. Tällöin 

vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.  
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Määräyksessä viitataan jäteasetuksen 8 ja 9 §:iin, joissa on annettu tarkemmat määräyk-

set vaarallisen jätteen pakkauksista ja merkitsemisestä. Alkuperäispakkausten käyttämi-

sellä varmistetaan vaarallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen 

40 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä 

Sisältää voimassa olevien jätehuoltomääräysten 46, 47, 48 ja 49 §:ien sisällöt. 

 

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset liittyvät jätehuollon tekniseen 

järjestämiseen sekä turvallisuuteen. Määräykset koskevat kaikkia toimijoita omakotikiin-

teistöjä lukuun ottamatta. Määräykset koskevat vaarallisten jätteiden säilyttämistä ja 

kiinteistön haltijan velvollisuutta tiedottaa keräyspaikan käyttäjille sen asianmukaisesta 

ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaarallisten jätteiden keräämisestä ei ai-

heudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (jätelaki 13 §). 

41 § Erityisjätteet 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 50 §.  

 

Erityisjäte velvoitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden osalta määrätään 

niiden pakkaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi 

(jätelaki 13 ja 15 §:t). 

42 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 51 §. 

 

Muualla lainsäädännössä annetaan tarkemmat määräykset terveydenhuollon vaaralli-

sista jätteistä ja erityisjätteistä. Tässä määräyksessä todetaan, että terveydenhuollon eri-

tyisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mu-

kaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. Tunnistettava biologinen 

jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen 

käsittelyyn. 

11. LUKU Muut määräykset 

43 § Tiedottamisvelvoite 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 52 §.  

 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiin-

teistön asukkaille tai käyttäjille. Tiedottamisvelvoitteella edistetään jätehuoltomääräyk-

sissä esitettyjen toimenpiteiden ja velvoitteiden toteuttamista 
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44 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 54 §.  

 

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten val-

vonnasta. Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alu-

eellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).  

 

Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä on määrätty laissa seuraamuksia. 

Rikkomuksia koskevat säädökset tulevat suoraan jätelaista (125 §, 126 §, 131 § ja 136 §).  

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. 

Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilan-

teen korjaamiseksi. Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa keho-

tusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa olennaisilta osin tai 

muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkomenettely 

asian lain mukaiseksi saattamiseksi. 

 

Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu 

kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvonta-

viranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille.  

45 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 53 §.  

 

Jätelain 91.3 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäista-

pauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä 

mainituin perustein. Viranomaiseksi on määrätty jätehuoltoviranomainen eli Lakeuden 

jätelautakunta.  

 

Poikkeusten myöntämisessä voidaan helpommin noudattaa samoja periaatteita jätelau-

takunnan toimialueella, kun poikkeukset myöntää jätehuoltoviranomainen. Paikallisten 

olosuhteiden huomioon ottamiseksi yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten 

kanssa on kuitenkin tärkeää. Osa jätehuoltomääräyksistä liittyy myös ympäristön pilaan-

tumisen ehkäisemiseen. 

 

Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Poikkeaminen käsitellään hallintolain mukaisesti 

ja siihen haetaan muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeuden-

käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.  

46 § Voimaantulo 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 56 §.  
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Jätehuoltomääräysluonnoksen perustelumuistio 8.6.2022 

Voimaantulomääräykseen on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat 

voimaan ja lueteltu voimassa olevat jätehuoltomääräykset, jotka korvataan uusilla mää-

räyksillä. 

47 § Siirtymäsäännökset 

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten 57 §.  

 

Määräyksessä on tuotu esiin Kurikan Jurvan alueella kunnan järjestämänä kuljetuksena 

aloitettavan biojätteen ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen aikatau-

lut.   

 

Määräyksessä myös todetaan jätehuoltomääräysten kohdat, joissa esitetään kierrätys-

kelpoisten jätteiden kiinteistökohtaisten erilliskeräysten aloitusaikataulut sekä jäteasti-

oiden tyhjennysväleissä tapahtuvien muutosten voimaantulo.  
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§ 18 Jätteenkuljetukseen liittymättömien siirto ympäristönsuojeluviranomaiselle
 
Asianumero ILM/416/14.06.00.00/2022
 
Valmistelijat jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti kunnan järjestämisvelvollisuuden

piiriin kuuluvien jätteiden tuottajien on liityttävä kunnan järjestämään
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhdyskuntajätteen osalta. Kihniön
kunnassa vakituisesti asuttujen kotitalouksien on mahdollista liittyä
aluekeräyspisteen asiakkaaksi kiinteistöittäisen kuljetuksen sijasta alueilla,
joille jäteauto ei pääse. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä
voida myöntää vapautusta. Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee siitä
esittää asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys
kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle. Muutoin velvollisuutta liittyä
jätehuoltoon ei voida poistaa. Tyhjillään olevilla asuinkiinteistöillä tulee olla
voimassa oleva jätelautakunnan päätös jätehuollon keskeyttämisestä. Vapaa-
ajan asumistarkoitukseen osoitetulle rakennukselle keskeytystä ei voida
myöntää.
Vapaa-ajan asuntojen osalta liittymisvelvollisuus koskee vapaa-ajan asuntona
käytettäviä asuinkiinteistöjä, joissa on keitto-ja yöpymismahdollisuus tai joilta
tyhjennetään säännöllisesti asumislietteitä. Keittomahdollisuudella
tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa asunnossa. Jätehuollon
velvoite on vapaa-ajan asunnoilla voimassa vähintään 1.6.-30.9. välisenä
aikana, ellei kiinteistön tosiasiallinen käyttö edellytä pidempää kautta.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti liittyminen jätteenkuljetukseen tai
aluekeräyspisteen asiakkaaksi tehdään jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kautta.
Jäteyhtiö vastaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Jätelain ja
jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle
jätteiden keräyspaikka sekä hankittava siihen tarvittavat jäteastiat. Jäteastian
voi tilata veloituksetta jäteyhtiöltä. Kiinteistön haltijan on sijoitettava
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte jäteastiaan.
Jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastia voi olla myös yhteinen
lähinaapureiden kanssa.

Lakeuden Etappi Oy lähettää jätehuoltoon liittymättömän kiinteistön haltijalle
kirjeen, jossa tiedotetaan liittymisvelvoitteesta. Mikäli jäteyhtiön kirjeeseen ei
reagoida, siirtyy asia jätehuoltoviranomaiselle, joka lähettää kehotuskirjeen
jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jos kiinteistön haltija ei noudata
jätehuoltoviranomaisen kehotusta määräaikaan mennessä, asia laitetaan
vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jossa päätetään mahdollisen
hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.

Jätteenkuljetuksen rekisterin ylläpidon yhteydessä on tullut ilmi jätehuoltoon
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liittymättömiä kiinteistöjä. Lakeuden Etappi sekä Lakeuden jätelautakunta on
lähestynyt kiinteistöjen haltijoita kirjeitse kehottaen liittymään jätehuoltoon
tai mikäli asunto on tyhjillään, hakemaan jätehuollon keskeytystä.

Nyt ympäristönsuojeluviranomaiselle siirrettävät 8 asuinkiinteistöä ovat
saaneet Lakeuden jätelautakunnalta kehotuksen liittyä kunnan järjestämään
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta, ilmoittaa
asunnon asuinkelvottomuudesta tai hakea jätehuollon keskeytystä, mikäli
vakituiseen asumiseen tarkoitettu kiinteistö on tyhjillään. Mukana on myös
yksi asuinkiinteistö, jonka käyttämä ns. kimppajäteastia sijaitsee kauempana
kuin mitä jätehuoltomääräysten mukaan yhteistä jäteastiaa käyttävien
kiinteistöistöjen etäisyys voi enimmillään olla. Jätehuoltoviranomaisen
kehotukseen ei ole reagoitu.

Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia
määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain mukaisina yleisinä
valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joilla on jätelain mukainen
määräysvalta. Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä laittaa vireille
kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 23 - 24 §, 32 §, 36 §, 40 §, 41 §, 72 §, 126 § ja 134 §
Yleiset jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen: 4 §, 6 - 11 §,15 §, 32 - 33 §

 
Ehdotus Liitteessä 2 (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24 §) listatut kiinteistöt eivät

ole kehotuksista huolimatta liittyneet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta, hakeneet jätelautakunnalta
jätehuollon keskeytystä tai ilmoittaneet asunnon asuinkelvottomuudesta.
Jätelain 134 §:n nojalla laitetaan valvontamääräysten antamista koskeva asia
vireille kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jotta
kyseiset kiinteistöt liitettäisiin jätteenkuljetukseen.
Liite esitetään kokouksessa.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 2. Ymp.suojeluviranomaiselle siirrettävät (salassa pidettävä JulkL

(621/1999) 24 §)
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§ 19 Viranhaltijapäätökset
 
Valmistelijat vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, paivi.mikkola@ilmajoki.fi tai

jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Lautakunta merkitsee tiedoksi vs. jäteasiamiehen ja jätehuoltotarkastajan

tekemät päätökset 28.3.2022-31.5.2022. § 4-15 (Mikkola), § 420-757
(Saranpää). Päätösluettelo oheismateriaalina.

Merkitään tiedoksi maksuunpanoluettelot § 21-36.
 
Ehdotus Merkitään tiedoksi.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
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§ 20 Tiedoksi saatettavat asiat
 
Valmistelijat vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, paivi.mikkola@ilmajoki.fi

jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Suupohjan Kuljetus Oy lähetti jätelautakunnalle tiedoksi kirjelmän ja vastineen

Kurikan Jurvan aluetta koskevien tietojen luovuttamisesta Suupohjan
jätelautakunnan jätteenkuljetusrekisteristä. Suupohjan Kuljetus on
vastineessaan todennut, että jätteenkuljetusrekisterin tiedot voidaan siirtää
uudelle jätehuoltoviranomaiselle Lakeuden jätelautakunnalle, mutta tietoja ei
tule välittää viranomaiselta eteenpäin kunnalliselle jäteyhtiö Lakeuden Etappi
Oy:lle.
Vastaus vastineeseen: Lakeuden jätelautakunnalla on jo olemassa rekisteri
Jurvasta tulevia kuljetustietoja varten. Jätteenkuljetusrekisteri on rakennettu
rekisteriohjelma Vingossa olevaan erilliseen rakennusrekisteriosioon.
Lakeuden Etapilla ei ole käyttöoikeutta eikä pääsyä kyseiseen rekisteriin.
Kyseistä rekisteriä on käytetty Lakeuden jätelautakunnassa aiemmin, kun
Kihniön asumislietteet hoidettiin vielä kiinteistön haltijan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa.

Tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös. Päätös koski Saga Care Finland
Oy:n valitusta koskien jäteasiamiehen maksumuistutuspäätöstä § 515/2020.
Saga Care Finland Oy on vaatinut, että jäteasiamiehen päätös kumotaan ja
ekomaksuja koskeva laskutus todetaan perusteettomaksi. Muutoksenhakija on
lisäksi vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista täysimääräisenä.
Jäteasiamies on valituksen johdosta antanut lausunnon, jossa on esitetty
valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeus on päätöksellään 1. hylännyt valituksen
ja 2. hylännyt vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-
oikeuden päätös on lainvoimainen. Päätös oheismateriaalina.

Kuntavastuullisen jätehuollon jätemaksujen kertymä ja käyttö
Erittely jätemaksujen kertymästä ja käytöstä vuodelta 2021 on julkaistu
jätelautakunnan kotisivuilla 25.4.2022. Kertymä ja käyttö pidetään kotisivuilla
jatkuvasti nähtävillä jätelain mukaisesti. Jätemaksujen kertymä ja käyttö -
raportti oheismateriaalina.

Henkilöstön kesälomat
Jätehuoltotarkastaja on lomalla 27.6. - 24.7., vs. jäteasiamies 20.6.-1.7. ja
toimistosihteeri 11.7. - 7.8. Ilmajoen kunnan sulkuviikkojen vuoksi toimiston
ovet ovat suljettuna myöhemmin nettisivuilla ilmoitettavana ajankohtana.
Puhelimitse ja sähköpostitse palvelemme läpi kesän. Vakinainen jäteasiamies
Jenni Laitila palaa töihin 4.7. ja vs. jäteasiamies Päivi Mikkolan viimeinen
työpäivä on 15.7.
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Lakeuden Etappi tiedottaa
Uusi Etappi-aviisi tiedotuslehti on julkaistu verkossa ja jaetaan postitse
3.6.2022.

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
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§ 21 Seuraava kokous
 
Valmisteluteksti  
 
Ehdotus Seuraava lautakunnan kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana

ajankohtana.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 16 luku 136 §.
Pykälät: 17-21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusohje
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ilmajoen kunnan kirjaamoon viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen kello 15.00.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Lakeuden jätelautakunta
Postiosoite: PL 20, 60801 Ilmajoki
Käyntiosoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki
Puhelin: 06 4191 111 (vaihde)
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Sähköposti: ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi
Virka-aika: maanantai-perjantai 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta.
Yhteystiedot; ks. edellä

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus tehdään, on
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 564 2780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä klo 16:15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus
valitusaika 30 päivää
Pykälät:

Hallintovalitus
Valitusaika 30 päivää
Pykälät:
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Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta,
postiosoite: PL 23, 60801 Ilmajoki,
käyntiosoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki,
sähköpostisoite: ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi
Puhelinnumero: 06 4191 111
Virka-aika: maanantai-perjantai klo 9-15.
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