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LAIHIAN KUNNAN TEKNINEN OSASTO 

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 
 
Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa   11.10.2005 § 96 
Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa    24.10.2005 § 525 
 
Annettu jätelain 17 §:n nojalla ja valtuusto on hyväksynyt 14.11.2005 § 84 ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2006.  

 

1.  LUKU  YLEISET SÄÄNNÖKSET 
 

1§  SOVELTAMISALA 

 
Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen keräilyssä, kuljetuksessa ja 
käsittelyssä noudatettava Laihian kunnan alueella näitä jätelain 17 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 
 
2§  TAVOITTEET 
 
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön. Varsinaiseen jätteiden käsittelyyn jäävän 
osan tulee laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitoksella tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi, jossa jäte 
käsitellään ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
 
3§  LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN 
 
Koko kunta kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on tehtävä sopimus jätteenkuljetuksesta 
asianmukaisella luvalla toimivan jätteenkuljettajan kanssa. 

 

4§  MÄÄRITELMÄT 
 
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 
 

1) Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on 
velvollinen poistamaan käytöstä. 

 
2) Kaatopaikkajätteellä asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja 

määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyvää jätettä (ei 
kuitenkaan ongelmajätettä), jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen. 

 
3) Hyötyjätteellä hyötykäyttöä varten lajiteltuja jätejakeita, jotka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan 

tai joiden sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja joille on osoitettu vastaanottopiste. 
Hyötyjakeita ovat mm. keräyspaperi ja -pahvi, -lasi, -metalli, biojäte, tekstiilijäte ja jätepuu. 

 
4) Energiajätteellä, syntypaikalla eroteltua polttokelpoista muovia, paperia, pahvia, puuta, ja muuta 

palavaa jätettä, jonka polttamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. 
 

5) Keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua / keräyskelpoista paperia, joka soveltuu 
uusiokäyttöön. Keräyspaperiksi ei sovellu wc-, talous- tai tapettipaperi eikä likainen paperi. 

 
6) Keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua/ keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja 

voimapaperia, joka soveltuu uusiokäyttöön. 
 

7) Toimistokeräyspaperilla valkoista kopio- ja konekirjoituspaperia sekä ATK-paperia ja –tulosteita.  
 

8) Keräyslasilla käytöstä poistettuja ja kannettomia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua 
uusiokäyttöön kelpaavaa lasia. Lasijäte voidaan jakaa kirkkaaseen ja värilliseen. Keräyslasi ei sisällä 
tasolasia. 
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9) Keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallia, joka kokonsa ja laatunsa 

vuoksi voidaan panna järjestetyn jätteenkuljetuksen keräysvälineeseen tai hyötykeräyspisteen 
keräysvälineeseen. 

 
10) Sähkö- ja elektroniikkaromulla (SE-romu) mm. kylmälaitteita, kodinkoneita, ATK-laitteita, 

televisioita ja monitoreja, pienelektroniikkaa, loisteputkia ja pienoisloistelamppuja. 
 

11) Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten 
ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä. Biojäte ei saa sisältää hiekkaa, kiviä tai puutarhajätettä. 

 
12) Kompostoinnilla biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään 

sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa. 
 

13) Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa pihan, puutarhan ja 
puiston hoidossa syntyvää biojätettä. 

 
14) Puujätteellä haitattomasti poltettavaa puujätettä kuten rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, 

kierrätyskelvottomia kuormalavoja, risua ja pienpuuta esim. joulukuusia. 
 

15) Erityisjätteellä jätteitä, joiden keräys, kuljetus ja käsittely määrän tai laadun vuoksi edellyttää erityisiä 
toimia, mutta eivät ole ongelmajätteitä Erityiskäsiteltäviä jätteitä ovat mm. teurasjäte, 
kuivakäymäläjäte, suurehkot pakatut elintarvike-erät ja erityisen haiseva tai pölyävä jäte. 

 
16) Ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat mm. maali- ja liuotinainejätteet, 
asbestijäte, myrkyt, hapot, torjunta-aineet, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput ja –loisteputket,  
öljy- ja lääkejätteet, kyllästetty puujäte sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia 
osia.  

 
17) Öljyisellä jätteellä jäteöljyä ja veteen sekoittunutta öljyä (luokka I), sekä jätteitä, joihin on sekoittunut 

öljyä siinä määrin (> 1%), että niiden käsittely muiden jätteiden joukossa aiheuttaisi vaaraa ihmisille tai 
ympäristölle sekä öljysäiliöiden puhdistuksessa syntyvää sakkaa, öljynerotuskaivojen lietettä ja muuta 
vastaavaa öljyistä maata (luokka II). 

 
18) Sekajätteellä lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuusjätettä ja erityisjätettä, joka sisältää 

hyöty- ja kaatopaikkajätettä. 
 

19) Kaatopaikkajätteellä jätettä, josta hyöty-, ongelma-, ja erityisjätteet on lajiteltu erilleen joko 
syntypaikalla tai laitoksessa. 

 
20) Lietteellä sako- ja umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteitä, puhdistamolietteitä ja muita 

käsittelyn kannalta vastaavia juoksevassa muodossa olevia jätteitä. 
 

21) Rakennus- ja purkujätteellä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja 
vesirakentamisessa syntyviä käytöstä poistettuja rakennus- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä 
aineksia. 

 
22) Maa-ainesjätteellä puhtaita maa- ja kiviaineksia tai niiden kaltaisina pidettäviä aineksia, jotka 

ohjataan hyötykäyttöön erilaisiin täyttöihin ja suoranaisiin rakenteisiin (meluvalleihin tms.) kunnan 
osoittamiin paikkoihin. 

 
23) Ekopisteellä Laihian kunnan teknisen osaston ylläpitämää hyötyjätekeräyspistettä, jossa kerätään 

hyötyjätteitä: keräyslasia, keräysmetallia ja paristoja. Lisäksi hyötykeräyspisteissä on 
kotikeräyspaperiastia. 

 
24) Kivipohjaisella jätteellä verotonta purkujätettä, joka koostuu yksinomaan betonista, laastista tai niiden 

yhdistelmästä ja on puhdistettu muista ainesosista ja joka toimitetaan hyötykäyttöön muista jätteistä 
eroteltuna ja murskattuna. Lisäksi kivipohjaista jätettä on kvartsi- ja kromiittihiekasta muodostunut 
valimohiekka. 

 
25) Kivennäispohjaisella jätteellä tullihallituksen määrittelemää verollista jätettä. Tällaista 

kivennäispohjaista jätettä on poltettu savi esim. tiilet, kivennäislaatat ja keraamiset laatat. 
 

26) Jätteidenkeräysvälineillä pintakeräysastioita, syväkeräysastioita, säiliöitä, lavoja ja muita 
hyväksyttyjä välineitä, joihin jätteet kerätään kuljetusta varten. 
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27) Taajama-alueella asemakaava-aluetta. 
 

28) Välivarastointialueella/ hyötykäyttöasemalla eri jätejakeiden välivarastointialuetta. 
 

29) Jätehuollon valvontaviranomaisella kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaa. 
 

30) Jätehuoltoviranomaisella kunnan teknistä lautakuntaa. 
 
2.  LUKU  JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI JA EDELLEEN TOIMITTAMINEN 
 
5§  YLEINEN LAJITTELUVELVOITE 
 
Jätteiden erilliskeräilyä ja hyötykäyttöön ohjaamista varten suoritetaan jätteiden syntypaikkalajittelua. Jätteen haltija on 
velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että biojätteet, kaatopaikkajätteet, energiajätteet, hyötyjätteet ja 
ongelmajätteet pidetään muista jätteistä erillään ja että eri jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastaanotto- tai 
käsittelypaikoille. 

 

6§  JÄTTEIDEN LAJITTELU JA ERILLISKERÄYS KIINTEISTÖLLÄ 
 
Kiinteistöllä on oltava erilliset keräysvälineet jätteille, ei kuitenkaan biojätteelle, mikäli se kompostoidaan 24 - 25 §:n 
mukaisesti kiinteistöllä, seuraavasti: 
 
1) Asuinkiinteistöt, joissa huoneistoja on enintään neljä 
 

 keräilyastia biojätteelle 
 keräilyastia palavalle jätteelle 
 keräilyastia kaatopaikkajätteelle 

 
Kiinteistöjen keräyskelpoiselle paperijätteelle, keräysmetallille, lasijätteelle ja paristoille on järjestetty kunnan 
ylläpitämiä yleisiä keräilypaikkoja eli ekopisteitä. Ekopisteiden yhteydessä on myös Paperinkeräys Oy:n kontit 
paperinkeräystä varten. 
 
Kiinteistöillä syntyvät ongelmajätteet on toimitettava ongelmajätteiden keräilyasemalle oleviin kontteihin ja 
keräilyastioihin. Kierrätyskelpoiset tavarat ja tekstiilit toimitetaan kierrätykseen. 
 
 
 
2) Asuinkiinteistöt, joissa on huoneistoja viisi tai enemmän 

 
 keräilyastia biojätteelle 
 keräilyastia palavalle jätteelle 
 keräilyastia keräysmetallille 
 keräilyastia keräyslasille 
 keräilyastia kaatopaikkajätteelle 
 keräilyastia tai tila paristoille, loisteputkille ja –lampuille sekä ongelmajätteille 

 
Kierrätyskelpoiset tavarat ja tekstiilit toimitetaan kierrätykseen. 

 
3) Kauppaliikkeet, oppilaitokset, virastot, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt 

 
 keräilyastia keittiöjätteelle tai biojätteelle, jos on keittiö tai jos muodostuu biojätettä yli 40 kg kahdessa 

viikossa 
 keräilyastia karkeajätteelle 
 keräilyastia keräysmetallille, jos metallijätettä syntyy yli  40 kg kahdessa viikossa 
 keräilyastia poltettavalle jätteelle, jos ko jätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa 
 keräilyastia keräyslasille, jos lasijätettä syntyy yli 5 kg kahdessa viikossa 
 keräilyastia tai tila paristoille, loisteputkille ja -lampuille sekä ongelmajätteille 

 
Kierrätyskelpoiset tavarat ja tekstiilit toimitetaan kierrätykseen. 
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Keräysvälineisiin saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Palavan jätteen astiaan ei saa 
laittaa keräyspaperia. 
 
Keräyspaperin erilliskeräys tulee suorittaa jätelain 18 h § 4 momentin mukaan. 

”Kiinteistön haltijan on järjestettävä käytöstä poistettavien paperituotteiden keräystä varten tarvittavat tilat ja 
keräysvälineet asuinkiinteistölle ja sellaiselle kiinteistölle, jolla on toimistoja taikka tuotanto- tai 
palvelutoimintoja. Velvollisuus ei kuitenkaan koske kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pientalo- tai haja-
asutusalueella, jossa tuottaja on järjestänyt keräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla tai jossa keräyksen 
järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia kerättävän paperin vähäisen määrän vuoksi.” 

 
 
4)  Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten kunnan rakennus- 
ja ympäristölautakunnan purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskevan selvityksen mukaan seuraaviin jätejakeisiin: 
 

1) Maa-ainekset (puhdasta maa- ja kiviainesta) 
2) Saastunut maa 
3) Asfalttijäte 
4) Betonijäte (betoni-, tiili- ja lecajätteet, toimitetaan murskattavaksi) 
5) Tiilijäte 
6) Puujäte (kyllästämätön puu, puupohjaiset levyt jne.) 
7) Metallijäte (kaikki metallit, johdot, kaapelit) 
8) Lasi 
9) Pahvi ja keräyspaperi (puhdas pahvi ja keräyspaperi) 
10) Energiajäte (poltettava jäte) 
11) Asbesti 
12) Ongelmajäte 
13) Kylmäkoneet 
14) Saumausmassat(PCB) 
15) Hiekkapuhallusjäte 
16) Kaatopaikkajäte (roskat ja mm. kipsituotteet) 

 
Rakennus- ja purkutyömaan sosiaalitilojen jätehuolto järjestetään 6 §:n määräysten mukaisesti. 
Purkamistoimenpiteet käsitellään MRL:n 127§:n mukaan. 
Yksityiskohtaisia lajitteluohjeita eri jäteryhmiin kuuluvista jätejakeista saa kunnan teknisestä- ja palvelutoimistosta. 
 
7§  ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS 
 
Asuinkiinteistöt 
Kotitalouksien (< 5 huoneistoa) ongelmajätteet on huoneiston haltijan kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista 
jätteistä. Lisäksi jätteen haltijan on pakattava ja merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä ongelmajätteet, ja toimitettava 
hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Suurehkoista ongelmajätetoimituksista on aina sovittava 
etukäteen vastaanottopaikan henkilökunnan kanssa. 
 
Yritykset ja muut asuinkiinteistöt  (≥5huoneistoa) 
Yritysten ja 5 tai yli 5 huoneistoa käsittävien asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava luvan saaneeseen 
vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteiden määristä, laadusta, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta sekä 
öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. 
Mikäli kiinteistöllä on järjestetty keräys ongelmajätteille tai niitä joudutaan siellä varastoimaan, siihen on varattava 
erillinen, lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). 
Keräyspisteen on oltava katettu ja siinä on oltava tiivis alusta. Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia 
varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. 
Kiinteistön haltijan on asetettava ongelmajätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne 
ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, 
kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. Ongelmajätteitä saa 
varastoida kiinteistöllä korkeintaan 12 kuukautta. 

 
8§  KERÄYSVÄLINEET 
 
Keräysvälineenä saadaan järjestetyssä jätteenkuljetuksessa käyttää: 
 

1) kannellisia ja pyörällisiä jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen. 
Jätesäkkitelinettä ei saa käyttää. 
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2) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen autojen koneelliseen 

kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle. 
3) kannellisia teknisen osaston hyväksymiä muita astioita, jotka soveltuvat kuljetusjärjestelmään. Kunta 

voi sallia muidenkin keräilyvälineiden käytön kiinteistöillä, jotka kuuluvat järjestetyn jätekuljetuksen 
piiriin edellyttäen, että tällaisten astioiden käyttö ei aiheuta haittaa ympäristölle ja että ne soveltuvat 
alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Nämä rakenteet toteutetaan erikseen hyväksyttävien 
suunnitelmien mukaisesti. 

4) koneellisesti kuormattavat ja siirtolavarakenteiset jätesäiliöt 
5) jätesäiliöiden tulee soveltua jätteen keräilyyn ja tyhjennykseen sekä olla helposti puhdistettavia. Yli 

kuuden kuution konekuormauskonttien käyttö jäteastiana on kielletty työturvallisuussyistä. 
 

Jätteiden keräysastiat tai välineet ja jätehuone on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta 
terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin ei saa koota nestemäistä jätettä. 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on tarpeellinen 
määrä jätteiden keräilyvälineitä, joihin jätteet kootaan. 
 
Ongelmajätteet tulee pitää erillään muista jätteistä keräilyn ja kuljetuksen aikana. Ongelmajäte on kerättävä erillisiin ko. 
ongelmajätteille sopiviin astioihin ja toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteiden keräily- tai käsittelypaikkaan. 
 
Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa koota pilaantuvaa tai terveydelle haitallista jätettä, eikä muutakaan jätettä. 
 
Jäteastioiden ja -säiliöiden tulee olla tiiviitä ja kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Astiat eivät saa olla 
haitallisesti syöpyneitä eivätkä ruostuneita. Jäteastioiden kansien tulee olla  riittävän tiiviitä ja sellaisia, ettei niiden 
käytöstä aiheudu kohtuutonta melua. 
 
Biojätteen keräysastioissa saa käyttää maatuvaa jätesäkkiä likaantumisen ehkäisemiseksi. 
 
Keräilyvälineiden omistajan on huolehdittava keräilyvälineiden korjauksesta ja kunnossapidosta sekä tarvittaessa 
puhdistamisesta. Jäteastiat on vähintään kerran vuodessa pestävä. 
 
9§  YHTEISET KERÄILYVÄLINEET 
 
Kiinteistöt voivat käyttää keskinäisellä sopimuksella yhteisiä keräysvälineitä, joista on ilmoitettava Laihian kunnan 
tekniseen toimistoon kirjallisesti. Myös yhteisestä keräysastiasta luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti em. paikkaan. 
 

10§  KERÄYSVÄLINEIDEN MERKITSEMINEN 
 
Kaikissa keräilyvälineissä on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot ja tieto siitä, minne tyhjennyksistä koskevista 
epäkohdista voi ilmoittaa.. Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on 
merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä. 
Keräysvälineiden ohjeelliset värit eri jätelajeille ovat seuraavat: 
 

1) biojäte                          ruskea 
2) keräyskelpoinen paperi- ja pahvijäte          vihreä 
3) kaatopaikkajäte    harmaa 
4) keräyskelpoinen lasijäte                       sininen 
5) keräysmetalli                                  musta 
6) poltettava jäte                                oranssi 
7) ongelmajätteet                                 punainen 
8) tekstiilit, nestepakkauskartongit yms. keltainen 

 
Väri voidaan osoittaa koko astialla, kannella tai oikean värisellä noin 8x25 cm tarralla. 
 

11§  KERÄYSVÄLINEIDEN SIJOITTAMINEN 
 
Jäteastiat, jotka ovat käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on esteetön pääsy 10 metrin 
päähän tai tätä lähemmäksi. 
 
Jäteastiat tulee sijoittaa siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapurikiinteistölle. 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavasta kulkuväylästä siten, että astioiden tyhjentäminen ja 
vaihtaminen voidaan suorittaa joustavasti kaikkina vuodenaikoina. 
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Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on esteetön pääsy 
niiden välittömään läheisyyteen. Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin, on ne sijoitettava mahdollisuuksien mukaan 
auringolta suojaiseen paikkaan. 
 
Keräilyvälineiden on oltava tasaisella alustalla ja ne on tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai 
istutuksin. Keräilyvälineiden alustan rakenteessa on otettava huomioon puhtaanapitoon ja sadeveden poisjohtamiseen 
vaikuttavat seikat. 
 

12§  JÄTEAITAUKSET, -KATOKSET JA -HUONEET 
 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvat alle 1 m³ kokoiset keräysastiat tulee sijoittaa 6 §:n kohtien 2 ja 3 mukaisissa 
kiinteistöissä erilliseen jäteaitaukseen, -katokseen tai -huoneeseen. Jätehuoneeseen on oltava sisäänkäynti suoraan 
ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos tila on lukittu, jätehuoltoviranomainen voi määrätä tilaan 
jätteenkuljetuksen yleisavaimen. 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteaitauksen, -katoksen tai -huoneen ja sen ympäristön puhtaanapidosta. 
Jätehuoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, valaistus, sekä pesumahdollisuus ja viemäröinti. 
 

13§  KULKUVÄYLIEN KUNNOSSAPITO 
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavista kulkuväylistä ja niiden kunnossapidosta siten, että 
keräysvälineiden tyhjennys voidaan suorittaa esteettä. 
 

14§  KERÄILYVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO 
 
Keräysvälineen tulee olla jatkuvasti tiivis, kuormauskäsittelyn kestävä eikä se saa aiheuttaa hygieenistä haittaa. 
Keräysvälineen omistajan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta elleivät 
kiinteistön haltija ja kuljetuksen suorittaja erikseen muuta sovi. 
Puhdistaminen ja desinfioiminen on tehtävä niin usein, ettei keräilyvälineiden likaisuudesta aiheudu ympäristöön haju- 
tai viihtyisyyshaittaa. Bio- ja kuivajäteastiat on pestävä ja desinfioitava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keräyspaperi-, 
lasi- ja metalliastiat on pestävä vähintään yhden kerran vuodessa. 
 

15§  JÄTTEIDEN SIJOITTAMINEN KERÄILYVÄLINEISIIN 
 
Jätteet on sijoitettava vain niille varattuihin keräysvälineisiin. Jätteet tulee sijoittaa keräysvälineeseen siten, että 
keräysväline ei likaannu eikä rikkoonnu. Keräilyvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen sijoittamista keräilyvälineeseen. 
 
Hyötyjätteitä kuten keräyspaperia, -pahvia, lasia ja metallia ei saa pakata vieraaseen pakkausmateriaaliin 
keräilyvälineeseen sijoitettaessa. 
 

16§  JÄTTEET, JOITA EI SAA PANNA KERÄYSVÄLINEISIIN 
 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluviin keräilyvälineisiin ei saa panna: 
 

1) sellaisia esineitä tai aineita, jotka eivät kuulu kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen 
2) palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä 
3) ongelmajätteitä 
4) esineitä tai aineita, jotka saattavat vahingoittaa jätteenkuljetus ajoneuvoa, jätteenkäsittelylaitoksia tai 

niiden prosessia 
5) aineita tai esineitä, jotka saattavat aiheuttaa jätteen tuojille, keräilyvälineen käsittelijöille, 

jätteenkäsittelylaitoksien henkilökunnalle tai muille jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille vaaraa 
6) sellaisia painavia aineita tai esineitä, jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista  
7) nestemäisiä jätteitä, kuten esim. lietettä ym. sakokaivoihin tarkoitettua jätettä. 
8) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia 
9) paristoja 
10) tuottajan vastuulle kuuluvia jätteitä, kuten SE-romuja, ajoneuvojen renkaita, keräys- ja toimistopaperia, 

jne 
 
Nämä jätteet on jätteen tuottajan itse toimitettava hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. 
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17§  TIEDOTUS KIINTEISTÖN ASUKKAILLE TAI SIELLÄ TYÖSKENTELEVILLE 
 
Kiinteistön haltijan tai isännöitsijän on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja siellä työskenteleville jätteiden lajittelu- ja 
keräysjärjestelyistä. Samoin isännöitsijän on välitettävä kunnan lähettämät tiedotteet ja ohjeet asukkaille. 
 
 

3.  LUKU  KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEEN KULJETUS 
 

18§  JÄTTEET, JOITA JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS KOSKEE 
 
Järjestetty jätteenkuljetus koskee 6 §:n mukaisia erilliskerättäviä jätteitä, lukuun ottamatta teollisuuden prosesseissa 
sekä rakennus- ja purkutyömailla syntyviä jätteitä. 
 

19§  KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS 
 
Jätteiden keräilyvälineet on tyhjennettävä seuraavasti: 
 

1) Biojätettä sisältävät keräysvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa. Kuitenkin alle viiden huoneiston 
kiinteistöillä biojäteastia voidaan tyhjentää myös kerran kahdessa viikossa. Ajanjaksolla 1.11.-31.3 alle viiden 
huoneiston kiinteistöillä tyhjennyksen voi suorittaa neljän viikon välein tai useammin.  

 
2) Muuta kuin biojätettä sisältävät keräysvälineet on tyhjennettävä kerran neljässä viikossa tai useammin. Lasi- ja 

metallijätteen keräysvälineet voidaan kuitenkin tyhjentää kerran 16 viikossa tai useammin. 
 

3) Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään seuraavasti: 

 
 hiekanerotuskaivo kerran vuodessa 
 rasvanerotuskaivo 2 kertaa vuodessa 
 saostuskaivo 1-2 kertaa vuodessa (yksiasuntoiset kiinteistöt kerran vuodessa, kaksiasuntoiset/useampi 

asuntoiset kiinteistöt tai vastaavat kaksi kertaa vuodessa) 
 öljynerotuskaivo kerran vuodessa 

 
4) Keräyspaperi on noudettava kiinteistöiltä ja alueellisista keräyspaikoista niin usein, ettei astioiden 

ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista ja keräyspaperin sijoittamista muiden jätteiden keräysvälineisiin. 
 

5) Kesäasuntojen ja muiden vain osan vuotta käytössä olevien asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä tarpeen 
mukaan ja edellä olevien määräysten mukaisesti touko-syyskuussa.  

 
6) Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveyshaittaa, on kuljetettava 

viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
 
Tyhjennyksistä kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa. Tyhjennyksestä ja lietteen sijoituspaikasta 
on oltava tosite, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
 

20§  POIKKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN JÄTEHUOLTOON 
 
Kohdan 19§:n mukaisista jäteastioiden tyhjennysväleistä voidaan poiketa ainoastaan jätehuoltoviranomaisen tai sen 
määräämän viranhaltijan päätöksellä. Poikkeusluvan myöntänyt viranomainen voi peruuttaa luvan, mikäli päätöksen 
mukaisesta toiminnasta on haittaa ympäristölle. 
 
Poikkeuksellisesti hyväksyttävä pisin tyhjennysväli energiajätteen ja kaatopaikkajätteen osalta on 4 kertaa vuodessa. 
Mikäli kiinteistöllä on enintään kaksi asukasta, kaatopaikkajätteen osalta poikkeuksellisesti myönnettävä pisin 
tyhjennysväli on 2 kertaa vuodessa. Poikkeuksien myöntämisen edellytyksenä on kirjallinen selvitys jätemäärän 
vähäisyydestä.  
 
Biojäteastian tyhjennysväliin ei ole mahdollisuutta saada pidennystä erillisellä hakemuksella. 
 
Kiinteistöllä on mahdollisuus järjestää jätteen keräys yhteistyössä useamman kiinteistön kesken. Yhteisten 
keräysastioiden käyttöönotosta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle kunnanvirastosta saatavalla 
kaavakkeella sekä kuljetusyrittäjälle. 
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Kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta saada vapautusta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen.  
 
 

21§ JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN KUULUMATTOMIEN JÄTTEIDEN 
KULJETTAMINEN 
 
Jätteen haltijan on joko omatoimisesti tai kuljetusyrityksen kanssa tehtävällä sopimuksella kuljetettava järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen kuulumattomat jätteet (16§) kuten teollisuusjätteet, lietteet, erityisjätteet, suuret rikkinäiset esineet 
ja ongelmajätteet, mikäli niitä ei käsitellä kiinteistöllä, niille osoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. 
Lajittelusta ja erilliskeräilystä on tällöinkin voimassa, mitä 5-7 §:ssä on määrätty. 
 
Isokokoisten jäte-esineiden (esim. televisiot, jääkaapit ja keittiökaapistot) tai poikkeuksellisen suurten tai painavien 
jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi yhdessä muiden jätejakeiden kanssa, 
kiinteistön haltijan on sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa. 
 

22§  JÄTTEIDEN KULJETUS 
 
Jätteitä saadaan kuljettaa 
 

1) umpikorisessa kuljetusvälineessä 
2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä 
3) avokuljetuksena kuljetusvälineessä, jossa kuorma on suojattu peitteellä. 

 
Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan tilapäisesti kuljettaa jätteitä 
muutoinkin. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään 
ympäristöön. 
 
Talous- ja niihin verrattavia jätteitä ei saa tilapäisestikään kuljettaa peittämättä kuormaa. 
 
Jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava jätteen käsittelypaikan mukaista jaottelua. Eri jätejakeet on 
pidettävä keräilyn ja kuljetuksen aikana erillään. 
 
Jätteet on kuljetettava siten, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
Jätekuljetusyrityksen on vuosittain ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle tiedot kuljettamiensa jätteiden 
määrästä, laadusta ja käsittelypaikasta. 
 

23§  JÄTTEIDEN KERÄILY JA KUORMAAMINEN 
 
Jätteiden kuormaaminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta melua tai muuta häiriötä. Kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen 
lähistöllä on kielletty klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana. 
 

4.  LUKU  JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 
 

24§  KOMPOSTOINTI 
 
Kiinteistöllä voidaan kompostoida puutarhajätteitä kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä ilman 
varsinaista kompostoria. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Helposti 
hajoavan ruokajätteen kompostointi on sallittua edellyttäen, että tätä varten on käytössä suljettu ja hyvin ilmastoitu 
kompostori. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä. Kompostin toimivuuden edellytyksenä on sen hyvä hoito. 
Talvella kompostori tulee olla lämpöeristetty. 
 
Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on aina tehtävä kunnan jätehuoltoviranomaiselle kirjallinen ilmoitus, josta käy 
ilmi kiinteistön omistaja ja haltija, osoite, kompostoinnin vastuuhenkilö ja kompostointiin osallistuvien huoneistojen 
lukumäärä.  
Biojätteen kompostoinnin lopettamisesta tulee myös ilmoittaa. 
Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä. 
 
Kompostia ja kompostoria ei saa sijoittaa kymmentä (10) metriä lähemmäksi naapurin kaivoa eikä ilman naapurin 
suostumusta neljää metriä lähemmäksi tontin rajaa. 
 
Käymäläjätteen, lannan ja lietteiden kompostointiin on saatava ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. 
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Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu jätelain mukainen lupa. 
 

25§  KOMPOSTOINTI SISÄTILOISSA 
 
Mikäli kompostointi tapahtuu sisätiloissa, tulee tähän tarkoitukseen varattu tila varustaa pesumahdollisuudella ja 
viemäröinnillä sekä riittävällä muusta ilmanvaihdosta erotetulla ilmanvaihdolla. 
 

26§  JÄTTEEN POLTTO KIINTEISTÖLLÄ 
 
Kiinteistöllä voidaan polttaa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai –uunissa kuivaa ja 
käsittelemätöntä puujätettä sekä vähäisessä määrin kuivia palavia jätteitä, kuten paperia, kartonkia ja pahvia. 
Polttolaitteet tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. 
 
Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä ei saa polttaa jätteitä eikä elintarvikkeita, kumia, muovia, 
jäteöljyä, nahkaa, jäteliuottimia tai niihin verrattavia aineita, paine- tai pintakäsiteltyä puutavaraa, vaneria eikä muuta 
huonosti palavaa materiaalia 
 
Asemakaava-alueella lehtien, olkien, heinien ja vastaavien runsaasti savuavien puutarhajätteiden avopoltto on kielletty. 
Avopolton osalta on noudatettava mitä siitä on erikseen säädetty ja määrätty. 
 
 
 
 
 
 
 

5.  LUKU  YLEISÖTILAISUUDET 
 

27§ ULKOTILAISUUKSIEN JÄTEHUOLTO 
 
Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava tilaisuuden jätehuollosta. Alueen 
puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava päivittäin, kuitenkin aina keräysvälineiden täyttyessä sekä 
välittömästi tilaisuuden päättyessä. 
 
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee yleisötilaisuuksia. Alueella tulee olla keräysvälineitä riittävästi ja ne on 
sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueella on oltava riittävä määrä 
jäteastioita. Tilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on tehtävä suunnitelma ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 

6.  LUKU  JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT 
 

28§  JÄTTEEN TOIMITTAMINEN HYVÄKSYTTYIHIN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKKKOIHIN 
 
Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain hyväksyttyihin jätteiden käsittely-,  vastaanotto-, 
tai hyötykeräyspisteisiin. 
Jätteiden toimittaminen yleisille jätteiden käsittelypaikoille on sallittu vain erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 
Jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikoilla on noudatettava paikan ylläpitäjän ilmoittamia määräyksiä ja käsittelypaikan 
vastaavan hoitajan ohjeita. 
Jätettä tuotaessa käsittely- tai vastaanottopisteisiin, on ilmoitettava jätteen syntypaikka, laatu ja määrä. Jäte voidaan 
palauttaa vastaanottopaikasta jätteen lähettäjälle tämän kustannuksella, mikäli jäte ei vastaa vastaanottopaikan 
vastaanottoehtoja. 
 
Biokaasulaitos 
Laitos käsittelee biojätettä, sakokaivojen, rasvanerotuskaivojen, mallastehtaan lietteen  ja jätevedenpuhdistamon lietettä. 
Jätteessä ei saa olla vaarallisia tai laitoksen toiminnan kannalta haitallisia jätteitä.  
 
Kaatopaikkajätteen vastaanotto 
Kunnan alueella syntyvä kaatopaikkajäte toimitetaan Lakeuden Etappi Oy:n Laskunmäen Jätehuoltokeskusalueelle, tai 
muuhun Lakeuden Etappi Oy:n osoittamaan paikkaan, jossa suoritetaan jätteen käsittely ja loppusijoittaminen. 
 
Ylijäämämaa-ainesten vastaanottopaikat 
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Kunnan ylläpitämillä maa-ainesten vastaanottopaikoilla käsitellään maa-ainesta, joka ei sisällä puutavaraa, lasia, 
styroksia ym. epäpuhtauksia eikä ongelmajätteitä. 
 
Lumenkaadon- oksien- ja risujen vastaanottopaikka 
Kunnan ylläpitämälle vastaanottopaikalle vastaanotetaan kiinteistöiltä ajettavia lumia, puutarhan oksia ja risuja. 
 
Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto 
Sako- ja umpikaivolietettä vastaanotetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Sako- ja umpikaivolietettä ei saa levittää 
pellolle, eikä mihinkään muuhunkaan paikkaan vaan on vietävä jv- puhdistamoon. 
 
Hyötyjätteen vastaanotto 
Hyötyjätteet, joiden keräily on järjestetty, ohjataan jätehuoltoyritysten kautta kierrätykseen. 
Ekopisteissä vastaanotetaan kotitalouksien hyötyjätteiden (keräyslasi, keräyspaperi, pienmetalli, paristot) pieneriä (alle 
0,1 m3). Hyötykäyttöasemalla otetaan vastaan pieneriä (<1,5m3) kotitalouksien rakennusjätettä sekä hyötykäyttöön 
soveltuvaa puhdasta puujätettä ja isoa pahvijätettä. Välivarastointialueille saa tuoda jätettä vain niiden aukioloaikoina. 
Isommat hyötyjäte-erät tulee toimittaa suoraan hyötyjätteiden keräilijöille. 
 
Ongelmajätteiden vastaanotto 
Ongelmajätteiden lajittelu 6-7 §:n mukaan. Ongelmajätteet tulee toimittaa vastaanottopisteeseen: 
 
Ongelmajäte    Keräyspaikka 
Lääkejäte    Apteekki 
Paristot     Ekopisteet ja kauppaliikkeet 
Loisteputket, akut ja muut ongelmajätteet Jätevedenpuhdistamo 
 
Ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopisteeseen edellyttää, että jätteiden alkuperä ja laatu sekä niiden 
vaarallisuus ympäristölle selviää joko alkuperämerkinnöistä tai se ilmoitetaan muuten. 
Suuremmat ongelmajäte-erät toimitetaan suoraan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. 
 
 

7.  LUKU  JÄTTEEN KÄSITTELY 
 

29§  SELVITYS JÄTTEEN KÄSITTELYPAIKKAKELPOISUUDESTA 
 
Jätteen tuottajan tai haltijan on jätettä jätteenkäsittelypaikalle tuodessaan vaadittaessa esitettävä selvitys jätteen 
käsittelypaikkakelpoisuudesta. 
 

30§  JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKALLE 
 
Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikoille jätteitä saa toimittaa vain kunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n määrääminä 
aikoina. 
 

31§  JÄTTEIDEN HAKU KUNNAN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKOILTA 
 
Jätteiden haku kunnan välivarastointialueelta/hyötykäyttöasemalta ja ongelmajätevälivarastointialueelta on sallittu vain 
käsittely- tai vastaanottopaikan ylläpitäjän kirjallisella luvalla. 
 

8.  LUKU  MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

32§ ELÄINJÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Eläinjätteen käsittelystä antaa tarkempia ohjeita kunnan eläinlääkäri tai terveystarkastaja. 
 

33§  POIKKEAMINEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 
 
Kunnan jätehuoltoviranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä 
määräyksen 1 - 8 luvuissa on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa 
ympäristölle. 
 

34§  OHJEET JÄTTEIDEN LAJITTELUSTA JA HYÖTYKÄYTÖSTÄ 
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Tietoa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyötykäytöstä, ja käsittelystä saa Laihian kunnan 
jätehuoltoviranomaiselta, kunnan palvelutoimistosta, vastaanottopisteistä ja kuljetusurakoitsijoilta. 
 

35§  PAKKOKEINOT JA SEURAAMUKSET 
 
Näiden jätehuoltomääräysten rikkomisen tai laiminlyömisen seuraamuksista säädetään jätelaissa. 
 
 

36§  JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO 
 
Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2006.  Näillä jätehuoltomääräyksillä kumotaan 1.1.2002 voimaan tulleet 
jätehuoltomääräykset.  


