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YLEINEN OSA
Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?
Jätehuoltomääräykset ovat jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat
nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät
yleisen osan sekä varsinaisen määräysosan. Yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä.
Sen tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisesta jätehuollosta, jätelaista sekä muualta
lainsäädännöstä tulevista velvoitteista. Varsinaiset sitovat määräykset esitetään määräysosassa.
Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen 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.
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) ja sen uudistuksen
(15.7.2021/714) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa Etelä-Karjalan jätelautakunta.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema kunnan jätehuollon käytännön toimeenpanossa. Jätehuoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöt toimivat ja
miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä sekä kuljettamista.
Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisten toimintojen jätteiden osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä toiminnanharjoittajan pyynnöstä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Lisäksi tietyt jätehuoltomääräyksissä säädetyt jätehuollon käytännön järjestelyjä ja teknisiä vaatimuksia koskevat määräykset koskevat myös kunnan 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 ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin (Jätelaki
13 ja 15 §).
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Etusijajärjestys
Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien 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
mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle.
Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutta arvioiden
jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.
Etusijajärjestyksen toteutumista kunnallisessa jätehuollossa edistetään esimerkiksi lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla erilaatuisille jätteille. Erilliskeräysvelvoitteet ovat lähtökohtaisesti jäteasetuksen mukaisia, mutta jätehuoltomääräyksillä erilliskeräysvelvoitetta
voidaan joko laajentaa asetuksen vaatimuksia kattavammaksi tai elinkaaritarkastelun
tai muun paikallisia kuljetusolosuhteita koskevan selvityksen perusteella supistaa, jos
asetusta suppeampi velvoite tuottaa paremman lopputuloksen erilliskeräyksen kokonaisvaikutuksia arvioidessa.

Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet,
jotka syntyvät asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa. Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden 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 kiinteistöltä tapahtuu kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta, johon sijoitetaan erilliskeräystä varten tarpeelliset jäteastiat.
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, mikä tarkoittaa sitä, että Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kilpailuttaa ja tilaa
kiinteistölle jätteenkuljetuksen kaikille kiinteistöiltä kerättäville jätejakeille keräyspaperia lukuun ottamatta.
Poikkeuksena edelliseen ovat saostus- ja umpikaivolietteet, joiden osalta kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle.
Jäte kuljetetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se
siirretään käsittelyyn.
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Kuivajäte toimitetaan käsiteltäväksi jätevoimalaan, jossa se hyödynnetään energiantuotannossa.

Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätelain 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan jätelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin
kuuluvat:









yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset
jätetaksan hyväksyminen
jätemaksujen maksuunpanopäätökset ja maksamattomien jätemaksujen ulosottoon siirtäminen
jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
jätteenkuljetuksen seuranta ja rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen
käsittelystä kiinteistöllä
yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset
jätehuollon palvelutasosta päättäminen

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat Imatran seudun ympäristötoimi (Imatra,
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti), Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) ja Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:






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

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät, kuten jätteiden käsittelyn järjestäminen, on annettu kuntien omalle jäteyhtiölle, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat:





kierrätyskelpoisen jätteen, biojätteen ja kuivajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys (keräyspaperia lukuun ottamatta)
jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
vaarallisten jätteiden vastaanotto
käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen
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jäteneuvonta ja tiedotus
jätemaksujen laskutus

Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen jätehuolto
Elinkeinotoiminnasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, seurakuntien ja valtion toiminnoista ja muista kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella jäävistä toiminnoista ei määrätä
kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kattavasti. Jätehuoltomääräykset koskevat näitä
toimintoja siltä osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten
jäteastioiden sijoittamisesta sekä ajankohdista, jolloin jäteastioita voi arkisin tai viikonloppuisin tyhjentää.
Mikäli toiminnanharjoittajan tiloissa syntyvä jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset toiminnanharjoittajaa täysmääräisesti.
Toiminnanharjoittaja voi pyytää kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella esimerkiksi yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Tällöin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan toiminnanharjoittajan jätehuoltoon.

Tuottajavastuu
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 aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja
muun käsittelyn.
Tuottajavastuualaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset.
Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat
pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen
kuluista. Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä.
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Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa
jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.

Vaaralliset jätteet
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisempia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:











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

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen.
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erikseen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Nestemäiset ja pölyävät vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi
vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet.

Rakennus- ja purkujätteet
Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisistä esineistä ja aineista on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä.
Vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää
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muuten kuin energiana tai polttoaineen valmistuksessa vuosittain, kallioperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia ja vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta.
Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi,
tulee rakennustyömaalla 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 kuuluvaa asbestijätettä,
joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin tiiviissä astioissa.
Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Roskaantumisen ehkäisy
Jätelain 8 luvun 72 § säätää roskaamiskiellon eli kiellon jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymisestä tai loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei
saa jättää sinne kuulumattomia tavaroita.
Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja (JL 73 §). Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa, siivoamisvelvollinen riippuu toiminnasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapahtunut. Tarkemmat määräykset toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain 74 §:ssä, josta ne voi tarkistaa. Asemakaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle.
Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen
haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. On huomattava,
9

että roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

Lisätietoa
Jätehuoltoa säätelevä 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 1029/2021

Lisätietoa jätehuollosta Etelä-Karjalan alueella:




Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen
Imatran seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
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ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet
1 § Soveltamisala
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä ja ne annetaan jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Nämä määräykset ovat voimassa
Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella eli Lappeenrannan ja Imatran
kaupungeissa sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen
ja Taipalsaaren kunnissa.
Sen lisäksi, mitä jätelaissa ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, noudatetaan jätehuollon
järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin sekä kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.
Muilla kuin jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvää jätettä koskevat seuraavat jätehuoltomääräysten pykälät ja momentit:













5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
19 § Kompostointi, momentit 1-2, 3, 8-9 ja 11
20 § Jätteen polttaminen
21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
23 § Jäteastiatyypit
25 § Jäteastioiden täyttäminen, momentit 1-2, 5 ja 7-9
26 § Tyhjennysvälit, momentti 1
28 § Kunnossapito ja pesu
29 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset momentit 1, 3-6, 8-9, 14, 17, 18 ja
20
30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
32 § Kuormaaminen
33 § Kuljettaminen
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36 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
40 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
41 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1-2 ja 4-6
42 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
43 § Erityisjätteet
44 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
45 § Tiedottamisvelvollisuus
46 § Jätehuoltomääräysten valvonta
47 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
48 § Voimaantulo

Muussa kuin asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19–21 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.
Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän tai
pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen.

2 § Jätehuollon tavoitteet
Jätehuollon tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto
sekä ehkäistä roskaantumista.
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.
Jätehuollolla tavoitellaan jätteiden lajittelun tehokkuuden kasvua. Jätteet on lajiteltava
ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jätemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina uudelleen käytettäviksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäviksi.

3 § Määritelmät
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan
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Aluekeräyspisteellä miehittämätöntä jäteyhtiön järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat lajitellun kuivajätteensä. Aluekeräyspisteen yhteydessä voi olla myös ekopiste. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on aluekeräyspisteen käytöstä vuosimaksun maksaneilla kiinteistöillä.
Asbestijätteellä jätettä, joka sisältää kuitumaisia silikaattimineraaleja, kuten krysotiiliä,
krokidoliittiä, amosiittiä, antofylliittiä, tremoliittiä tai aktinoliittiä, sekä muita silikaattikuituja, joilla on samantyyppinen koostumus ja terveyttä vaarantava vaikutus ihmisen elimistöön.
Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntoloissa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä
riippumatta.
Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää
biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä.
Ekopisteellä jäteyhtiön tai tuottajayhteisöjen järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joihin voi viedä kierrätettäviä jätteitä. Ekopisteellä ei kerätä sekalaista yhdyskuntajätettä,
mutta haja-asutusalueella sijaitsevan ekopisteen yhteydessä voi olla myös aluekeräyspiste.
Elintarvikejätteellä ruuanvalmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä
ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruuantähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä kaupassa syntyvää biojätettä.
Energiajätteellä jätettä, joka voidaan polttamalla tai muulla tavalla hyödyntää energiana, esim. puu, polttokelpoinen muovi sekä paperi ja pahvi, joita ei hyödynnetä materiaalina.
Erityisjätteellä jätteitä, joita ei Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat
esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.
Haja-asutusalueella taajama-alueen ulkopuolista aluetta.
Haravointijätteellä puutarhasta ja viheralueilta koottua biohajoavaa jätettä, joka ei sisällä oksia tai risuja.
Hukkanoudolla tilannetta, jossa astiaa ei ole pystytty tyhjentämään, esimerkiksi koska:



keräysväline on todettu liian painavaksi (kokonaispaino yli 60 kg) tai se on rikkinäinen,
kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluva tie keräysvälineelle tai piha-alue on kulkukelvoton tai saattaa vaurioittaa ajoneuvoa,
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tiellä tai piha-alueella on jäteauton liikennöintiä tai jäteastian tyhjennyksen estäviä
kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä,
jäteastiaan on laitettu sellaista jätettä, jota kyseiseen astiaan ei voimassa olevan
lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella saa laittaa,
tai jäteastia ei jäätymisen tai muun syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein
tyhjennettyä.

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.
Hyödyksi-asemalla (jäteasemalla) miehitettyä jäteyhtiön ylläpitämää keräyspaikkaa, johon voi toimittaa esim. metalliromua, hyötyjätteitä, rakennusjätteitä, suurikokoisia jätekappaleita ja vaarallista jätettä.
Jäteastian ylläpitäjällä yleisellä alueella kaikkien käytettävissä olevan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon ulkopuolisen jäteastian ylläpitäjää (esim. puistojen ja kadunvarsien
jäteastiat).
Jätehuollon toteuttajalla Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä, tuottajayhteisöä tai muuta
tahoa, joka käytännössä vastaa kyseessä olevan jätteen jätehuollosta.
Jäteyhtiöllä Etelä-Karjalan kuntien omistamaa alueellista jäteyhtiötä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä.
Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.
Jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy jätettä.
Jätteen tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita, joiden
kierrättäminen tulee järjestää tuottajayhteisön toimesta. Näitä tuotteita ovat autot, autojen
renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut, sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperit ja vastaavat paperituotteet sekä pakkaukset.
Kartonkipakkauksilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvaa paperi-, pahvi- ja kartonkipakkauksia sekä nestekartonkipakkauksia.
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja
kuljetusta varten.
Keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa paperia, joka ei sisällä uudelleenkäyttöä oleellisesti
haittaavia aineita.
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää
jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistöllä sijaitsevasta keräyspaikasta.
Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan veroista haltijaa tai kiinteistöä
hallitsevaa vuokraoikeuden haltija.
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Kimpalla (yhteisastialla) kahden tai useamman kiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä
jätteiden keräysvälinettä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Kimppaisännällä yhteiskäytössä olevan, kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jäteastian vastuuhenkilöä.
Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa siten,
että edistetään sen luonnollista hajoamista.
Kompostorilla elintarvike- ja puutarhajätteen kompostointiin tarkoitettua kompostointilaitetta/-säiliötä.
Kuivajätteellä jätettä, joka jää jäljelle, kun biojätteet, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet,
sähkö- ja elektroniikkaromu ja erityisjätteet on poistettu.
Kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen
kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun.
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa
kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutaa jätteet kiinteistöiltä, aluekeräyspisteiltä ja ekopisteiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. EteläKarjalassa kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta ja kilpailuttamisesta vastaa EteläKarjalan Jätehuolto Oy. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, kunnan hallinto- ja palvelutuotannossa syntyvää yhdyskuntajätettä sekä liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, jos se kerätään yhdessä edellä
mainittujen asumisten tai kunnan hallinto- tai palvelutuotannon jätteiden kanssa.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla
jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole mahdollista.
Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä kuljettamaan ja käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä,
joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvaa jätettä.
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Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta,
jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.
Kyllästetyllä puulla puutavaraa, johon on kyllästysprosessissa imeytetty erilaisia puuta
suojaavia aineita, kuten kupari-, kromi- ja arseeniyhdisteitä tai kreosoottia.
Käsitellyllä puulla maalattua, lakattua, kyllästettyä tai muulla vastaavalla tavalla käsiteltyä puujätettä.
Käsittelykeskuksella (jätekeskuksella) Lappeenrannan Konnunsuolla sijaitsevaa Kukkuroinmäen käsittelykeskusta eli jätteiden vastaanotto-, käsittely-, välivarastointi- ja loppusijoituspaikkaa.
Käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä.
Lasipakkauksilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä ja kirkkaita tai värillisiä
lasipakkauksia.
Lietteellä yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntynyttä ja siihen rinnastettavaa vesipitoista jätettä.
Lähikiinteistöllä taajamassa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä,
haja-asutusalueella naapuria tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöjä.
Metalliromulla käytöstä poistettua metallia.
Muovijätteellä käytöstä poistettua / kierrätyskelpoista muuta muovia kuin muovipakkauksia.
Muovipakkauksilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia.
Pienkiinteistöllä omakotitaloa, paritaloa tai vapaa-ajan asuntoa.
Pienmetallilla käytöstä poistettuja metallipakkauksia ja muuta pienikokoista metalliromua.
Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä, hedelmäpuiden hedelmiä ja
muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntynyttä biohajoavaa jätettä.
Rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- tai
korjausrakentamisen ja kunnossapidon sekä niihin liittyvistä asennustöistä, purkamisesta
sekä maa- ja vesirakentamisessa syntynyttä jätettä.
Rullakoilla tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettua pyörällisiä verkkoseinällisiä tavaralavoja tai rullalavoja, joita on jätehuollossa käytetty esimerkiksi pahvin tai kartongin keräyksessä. Rullakoita ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
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Sako- ja umpikaivojätteellä nestemäistä jäteveden käsittelyn lietettä.
Sähkö- ja elektroniikkaromulla käytöstä poistettuja laitteita, jotka tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa.
Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten
välinen etäisyys 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
autot, moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu,
paristot ja akut, keräyspaperi sekä kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.
Tuottajayhteisöllä tarkoitetaan yhtiöitä tai yhdistyksiä, jotka vastaavat tuotteiden
maahantuojien ja myyjien yhteisönä jätteiden kierrätyksestä, esimerkiksi Suomen Rengaskierrätys Oy ja SER-Tuottajayhteisö ry.
Vaarallisella jätteellä (ent. ongelmajäte) tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai
ympäristölle vaarallisia jätteitä: Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat
paristot, erilaiset akut, loisteputket, energiansäästölamput, paineelliset aerosolipullot,
maalit, lakat, liuottimet, puhdistusaineet, kyllästetty puu, torjunta-aineet, jäteöljyt ja lääkejätteet.
Vapaa-ajan asunnolla yksityishenkilön tai yrityksen omistamaa pääosin yksityishenkilöiden omaan käyttöön tarkoitettua kesämökkiä, vuokrattavaa lomamökkiä ja -osakkeita ja
vuokraosaketta tai muuta vastaavaa vapaa-ajan asuinrakennusta. Vapaa-ajan asuntona ei
pidetä hotellinomaisia palveluja tarjoavia lomakyliä.
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvää jätettä mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
Yleisellä jätteiden vastaanottopaikalla käsittelykeskusta, ekopistettä, Hyödyksi-asemaa, vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaa, tuottajayhteisöjen järjestämää keräyspaikkaa,
kunnallista jätevedenpuhdistamoa sekä maa-ainesten ja puutarhajätteen vastaanottopaikkaa.
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2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
Asumiseen, vapaa-ajan asumiseen tai kunnan palvelu- ja hallintotoimintaan tarkoitettu
kiinteistö on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden jätteen haltijoiden
on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan vastuulle kuuluvan jätteen osalta ja
noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. Edellisestä poiketen asumisperäisten sako- ja
umpikaivolietteiden jätteenkuljetukset säilyvät toistaiseksi kiinteistön haltijan järjestämänä Etelä-Karjalan jätelautakunnan päätökseen 9.4.2013 § 17 perustuen.
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu joko liittymällä kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteen käyttäjäksi.
Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee kuulua kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
Jätehuoltoa valvova viranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan tai hänen edustajansa
liittymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.
Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätepalvelujen hankkiminen on toiminnanharjoittajan omalla vastuulla. Asuinkiinteistössä tai muussa jätehuollon osalta kunnan vastuulla olevassa kiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos niiden keräämisestä kiinteistön muun jätteen
kanssa on sovittu kiinteistönhaltijan tai jätteenhaltijan kanssa.

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään
kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella (JL 33 §) muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liittyvistä menettelyistä on säädetty jätelaissa.
Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden
osalta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen, enintään kolmen vuoden mittaisen, kirjallisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä sopii, mitä palveluita kyseinen
sopimus koskee. Keräysvälineiden tulee täyttää 23 §:n vaatimukset.
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6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:hyn, jonka kautta kiinteistön haltija tai hänen
edustajansa / valtuuttamansa henkilö tilaa kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. Poikkeuksena tähän ovat sako- ja
umpikaivot, joiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta kiinteistön omistaja/haltija sopii suoraan jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia
Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija tai hänen edustajansa järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen näiden
jätehuoltomääräysten mukaisesti tarvittavat jäteastiat.
Kiinteistöllä syntynyt kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on laitettava kiinteistön jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan.

8 § Yhteisen jäteastian (ns. kimppa-astian) perustaminen
Lähikiinteistöt voivat niin sopiessaan käyttää yhteistä jäteastiaa eli ns. kimppa-astiaa (kuivajäteastiaa, hyötyjäteastiaa, biojäteastiaa tai kompostoria) kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Muiden kuin lähikiinteistöjen väliset kimpat vaativat jätehuoltoviranomaisen
myöntämän poikkeamisluvan.
Kimpan perustamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:lle. Ilmoituksen tulee sisältää kimppa-astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön (kimppaisännän) yhteystiedot, kimppa-astian sijainti, koko ja tyhjennysväli sekä
tiedot kimppaa käyttävistä kiinteistöistä. Kimppaisännän on ilmoitettava kimppa-astian
käytössä tapahtuvista muutoksista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Jätekimppaan ei voi
liittyä ilman kimppaisännän suostumusta. Kimppaisännän tulee myös tiedottaa yhteisastian osakkaita kimppaa koskevista muutoksista.
Kimppa-astiaa tai -kompostoria käyttävien lähikiinteistöjen maksimilukumäärä on viisi.
Sitä suuremmat kimpat tarvitsevat jätehuoltoviranomaisen poikkeamisluvan.
Mikäli yhteisen jäteastian toiminnassa todetaan jätehuollon järjestämistä vaikeuttavia häiriöitä, voi jätehuoltoviranomainen kimpan isännän, toisen kimppaosakkaan, valvovan viranomaisen tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hakemuksesta purkaa kimpan tai erottaa
yksittäisen kimpan osakkaan.
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Kimppaan kuuluminen ei vapauta kiinteistönhaltijaa kiinteistökohtaisista vuosimaksuista
(perusmaksu, viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä), jotka laskutetaan aina kiinteistönhaltijalta erikseen.

9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan kiinteistön haltijan tai hänen edustajansa aloitteesta keskeyttää määräajaksi, enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Jätteenkuljetuksen keskeytyksestä sovitaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa (keskeytyksestä on ilmoitettava vähintään yksi (1) viikko ennen keskeytyksen alkamista). Jäteastia on tyhjennettävä
ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina. Keskeytys edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön, sillä kiinteistön käyttäminen jätehuollon keskeytyksen aikana ei ole jätelain mukaista. Kalenterivuoden aikana voi sopia Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa vain yhdestä kuuden kuukauden keskeytysjaksosta.
Mikäli kuivajäteastian tyhjennysväli on 12 tai 16 viikkoa, ei alle kuuden (6) kuukauden
keskeytys ole mahdollinen.
Mikäli keskeytys halutaan usean kiinteistön yhteiselle jäteastialle eli ns. kimppa-astialle,
huolehtii kimpan isäntä keskeytyksen sopimisesta.
Yhtäjaksoiseen yli kuusi kuukautta kestävään kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeytykseen tulee saada jätehuoltoviranomaisen poikkeamislupa. Jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea vähintään kuukautta ennen halutun keskeytyksen alkamista.

10 § Kuivajätteen aluekeräyspisteen käyttäminen
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuulumattoman kiinteistön haltijan tai hänen edustajansa tulee ottaa yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:hyn ja sopia aluekeräyspisteiden
käytöstä. Käyttöoikeus on vain aluekeräyspistemaksun maksaneilla kiinteistöjen omistajilla tai haltijoilla.
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä
muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Aluekeräyspistettä voi käyttää Etelä-Karjalan alueella yli kuntarajojen.
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11 § Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä
vuoksi eivät sovellu kuljetettavaksi kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin on toimitettava EteläKarjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista vastaanottokustannuksista itse. Tarvittaessa tällaisten jätteiden kuljetuspalvelun voi tilata Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä.
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä
haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä tyhjentämästä jäteastiaa, jos jäteastiaan on laitettu sellaista
jätettä, jota kyseiseen astiaan ei voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten
perusteella saa laittaa. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä sekä jätteiden kuljettamisesta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan.

12 § Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden vastaanottoja käsittelypaikat
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy:n osoittamiin paikkoihin.
Sellaisille yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai toimiteta aluekeräyspisteelle, tarkoitettuja vastaanottopaikkoja ovat Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikat, kuten Kukkuroinmäen käsittelykeskus, Hyödyksi - asemat, ekopisteet sekä kiertävät keräykset. Tuottajavastuunalaiset
jätteet tulee toimittaa tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin tai pakkausjätteen
osalta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n on ylläpidettävä ajantasaiset tiedot järjestämistään vastaanottopaikoista tietoverkossa. Tiedot Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamista vastaanottopaikoista on saatavana osoitteesta www.ekjh.fi.
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän
antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin 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 kiinteistöillä
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen kuivajäte, biojäte, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja sähkö- ja
elektroniikkaromu. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja jätteiden toimittamisesta niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin.
Kuivajätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuun oman kiinteistön (tai mikäli käytössä on
kimppa-astia, lähikiinteistön) jäteastiaan tai aluekeräyspisteelle, mikäli kiinteistöllä on siihen käyttöoikeus.
Biojätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuun oman kiinteistön (tai mikäli käytössä on
kimppa-astia, lähikiinteistön) jäteastiaan tai miehitetyille Hyödyksi-asemille taksan mukaista maksua vastaan näiden aukioloaikoina tai niihin aluekeräyspisteisiin, joissa biojätteiden erilliskeräys on järjestetty aluekeräyspisteen käyttömaksua vastaan. Biojätteet
voidaan myös kompostoida.
Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet (lasi-, muovi-, metalli ja kartonkipakkausjätteet
sekä pienmetalli) toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy:n ylläpitämälle ekopisteelle tai kiinteistön omiin hyötyjäteastioihin. Muut
hyötyjätteet toimitetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikkoihin.
Keräyspaperi on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.
Kiinteistöllä erilliskerätty hyötyjäte tulee luovuttaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tai
tuottajan järjestämiin keräyksiin. Hyötyjätettä ei saa luovuttaa muille toimijoille eivätkä
muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla
kiinteistöillä.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaisesti.
Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kunnan tai tuottajan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen
ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Jos asuinkiinteistöllä ei ole 16 §:n mukaista velvoitetta järjestää pakkausjätteen keräystä kiinteistöllä, ja tällainen halutaan järjestää, tulee palvelu pyytää
ensisijaisesti kunnalta tai tuottajalta.
Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromu tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin.
Tekstiilijäte tulee toimittaa kunnan järjestämään vastaanottopaikkaan.
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14 § Kuivajäte
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin bio-,
hyöty-, vaarallinen jäte tai sähkö- ja elektroniikkaromu on laitettava kiinteistön kuivajäteastiaan tai se on kuljetettava aluekeräyspisteelle (mikäli kiinteistöllä on siihen käyttöoikeus) noudattaen näiden määräysten 24 §:ssä mainittuja tarkempia ohjeita.
Alueet, joilla kuivajätteiden kiinteistöittäinen keräys on mahdollinen, on esitetty erillisillä
kartta- ja tekstiliitteillä (https://ekjh.fi/kuljetusreitit-ja-noutoalueet/).

15 § Biojäte
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä biojäte on lajiteltava ja laitettava joko kiinteistön omaan biojäteastiaan tai vaihtoehtoisesti biojäte on kompostoitava kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistö voi myös käyttää lähikiinteistön kanssa yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria. Biojätettä voi toimittaa
myös miehitetyille Hyödyksi-asemille taksan mukaista maksua vastaan näiden aukioloaikoina tai aluekeräyspisteen käyttömaksua vastaan niihin aluekeräyspisteisiin, joissa
biojätteiden erilliskeräys on järjestetty.
Alueet, joilla biojätteiden kiinteistöittäinen keräys on mahdollinen, on esitetty erillisillä
kartta- ja tekstiliitteillä (https://ekjh.fi/kuljetusreitit-ja-noutoalueet/).
Kiinteistöllä on mahdollisuus ottaa biojätteen kiinteistökohtainen keräily osaksi vuotta
(yleensä talviajaksi). Tällöin biojäteastian tyhjennyksien tulee olla säännöllisiä 25 §:n mukaisilla tyhjennysväleillä. Muuna aikana kiinteistöllä syntyvät biojätteet on tällöin kompostoitava.
Mikäli kompostointi kiinteistöllä ei ole mahdollista kiinteistönhaltijan terveydellisen tai
muun vastaavan syyn vuoksi (esimerkiksi biojätteen vähäinen määrä), eikä Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy järjestä alueella biojätteen keräystä kiinteistöltä tai järjestä alueellisia vastaanottopaikkoja eikä jäteasetuksen 18 § velvoitetta ole, voi jätehuoltoviranomainen päätöksellään myöntää poikkeamisluvan biojätteen lajitteluvelvoitteeseen.

16 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen
Yhdyskuntajätteenä syntyvä energiajäte kuuluu kunnan vastuulle.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiajakeen erilliskeräys on kiellettyä. Kaikki Etelä-Karjalan alueella kerättävä
kunnallisen jätehuollon kuivajäte toimitetaan energiana hyödynnettäväksi, minkä vuoksi
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energiajätteen erilliskeräys on tarpeetonta. Energiajätteet tulee sijoittaa kiinteistön kuivajäteastiaan tai aluekeräyspisteeseen, mikäli kiinteistöllä on siihen käyttöoikeus.

17 § Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet
Kiinteistöllä on oltava seuraavat keräysvälineet ja kaikkien kiinteistössä asuvien tai toimivien on lajiteltava ja kerättävä seuraavat jätteet omiin astioihin:
Keräysvelvoite 30.6.2023 asti:
Jätelaji

Biojäte
Kuivajäte
Kartonkipakkaukset
Lasipakkaukset
Pienmetalli
Muovipakkaukset

Asuinkiinteistö
Huoneistojen lukumäärä
vähintään
Aina
Aina
10 huoneistoa
20 huoneistoa
20 huoneistoa
20 huoneistoa

Muu kiinteistö*
Jätteen määrä vähintään
Aina
Aina
20 kg / viikko
30 kg / viikko
30 kg / viikko
-

Keräysvelvoite 1.7.2023 alkaen:
Jätelaji

Biojäte
Kuivajäte
Kartonkipakkaukset
Lasipakkaukset
Pienmetalli
Muovipakkaukset

Asuinkiinteistö
Huoneistojen lukumäärä
vähintään
Aina
Aina
5 huoneistoa
5 huoneistoa
5 huoneistoa
5 huoneistoa

Muu kiinteistö*
Jätteen määrä vähintään
Aina
Aina
5 kg / viikko
2 kg / viikko
2 kg / viikko
5 kg / viikko

*Muu kuin asuinkiinteistö, jossa syntyy kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä. Keräysvelvoitteesta on mahdollisuus poiketa jätehuoltoviranomaisen poikkeamisluvalla, mikäli kuljetus on esimerkiksi pitkän matkan vuoksi vaikea järjestää.
Jos kiinteistö ei kuulu erilliskeräysvelvoitteiden piiriin, pakkausjäte on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon (Jätelaki 41 §).
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Kiinteistöt, joiden huoneistomäärä ei velvoita kuulumaan hyötyjätekeräykseen, voivat liittyä keräykseen, mikäli kiinteistö sijaitsee jäteyhtiön määrittelemällä keräysalueella ja hyötyjätteen kertymä on riittävä.
Kiinteistön haltijan on jätelain 50 §:n mukaisesti järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä
poistettujen paperituotteiden tuottajavastuista keräystä varten. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muista vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.
Alueet, joilla hyötyjätteiden keräys on mahdollinen (pois lukien paperi), on esitetty erillisillä kartta- ja tekstiliitteillä (https://ekjh.fi/kuljetusreitit-ja-noutoalueet/).
Paperijäte on erilliskerättävä kuten jätelain 49 § ja 50 § säätävät.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet
Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten ajoneuvojen renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut ja romuautot) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.
Tuottajavastuunalaiset paperituotteet ja pakkausjätteet toimitetaan tuottajien
järjestämään keräyspaikkaan tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ylläpitämälle ekopisteelle
tai kiinteistön omiin hyötyjäteastioihin.
Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava niitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi
näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen annettujen määräysten mukaisesti.
Puutarhajätteet sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan vastaanotto-ohjeiden
mukaisesti.
Puhtaat ylijäämämaat tulee toimittaa kunkin kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Maasta irrotetut kannot on kuljetettava niitä vastaanottaviin paikkoihin, mikäli
niitä ei itse hyödynnetä. Kantoja ei saa sekoittaa ylijäämämaihin.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte tulee lajitella jäteasetuksen mukaisesti seuraaviin jätelajeihin:




betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
asfaltti
bitumi- ja kattohuopa
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kipsi
kyllästämättömät puujätteet
metallijätteet
lasijätteet
muovijätteet
paperi- ja kartonkijätteet
mineraalivillaeriste
maa- ja kiviainesjätteet

Mikäli rakennus- ja purkujätteessä on asbestia, tulee sen osalta toimia näiden määräysten
41 §:n mukaisesti.
Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan vastaanotto-ohjeiden mukaisesti. Mikäli rakennus- ja purkujätteille ei
ole osoitettu vastaanottopaikkaa kohtuullisen lähelle rakennus- tai purkukohdetta, voidaan
jätteet toimittaa myös jonkun muun toimijan ylläpitämään vastaanottopaikkaan, jolla on
ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.
Käyttökelpoiset tekstiilit tulee ohjata uudelleenkäyttöön mahdollisuuksien mukaan
ja käyttökelvottomat poistotekstiilit lajitteluohjeiden mukaan lajiteltuina niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Keräykseen kelpaamattomat tekstiilit kuuluvat kuivajätteisiin.

4 LUKU Omatoiminen jätteen käsittely ja hyödyntäminen
19 § Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoria ei saa sijoittaa viittä (5) metriä lähemmäs naapurin rajaa ilman naapurin suostumusta tai 15 metriä lähemmäs talousvesikaivoa tai lähdettä. Kompostori voidaan kuitenkin
sijoittaa ilman naapurin lupaa hyväksytyissä rakennuslupakuvissa merkittyyn jätehuollolle
varattuun tilaan tai paikkaan. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa
laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia.
Biojätettä (elintarvikejätettä) saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja
hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon ei pääse haittaeläimiä. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ympärivuotisessa
käytössä olevan kompostorin on oltava lämpöeristetty. Kesäaikana kompostointi voidaan
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tehdä lämpöeristämättömässä kompostorissa edellyttäen, että talvella kiinteistö siirtyy
biojätekeräilyyn tai järjestää muulla hyväksyttävällä tavalla biojätteiden käsittelyn.
Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen
jätteen omatoimista hyödyntämistä.
Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden
sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:





kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien
mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
rakennuksen tyypin ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien
määrä

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 ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävän lopettamista.
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään
31.12.2023, jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen näiden jätehuoltomääräysten voimaantuloa.
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden
välein.
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 36 §:ssä tarkoitettua 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 ohjeiden mukaisesti ja se
on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään vuoden.
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa. Puutarhajätteen
kompostoria ei saa sijoittaa kahta (2) metriä lähemmäs naapurin rajaa ilman naapurin
suostumusta. Puutarhajätteen kompostori on tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten
aitauksella tai istutuksin. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai
yksityisille alueille.
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muulla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.
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Osittain maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää
huolellisuutta noudattaen siten, että kompostoituminen on niin pitkällä, ettei kompostointi houkuttele haittaeläimiä. Jälkikomposti pitää peittää esim. luonnonmateriaalilla ja
se ei saa aiheuttaa epäsiisteyttä.

20 § Jätteen polttaminen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.
Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia,
maa- ja metsätaloudessa syntyviä kuivia kasviperäisiä jätteitä ja hakkuujätettä sekä käsittelemätöntä puujätettä (ei rakennusjätettä).
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä sytyttäessä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Nuotion
tai muun avotulen sytyttäminen on kiellettyä, mikäli olosuhteet kuivuuden, tuulen tai
muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara
on ilmeinen. Vaatimus korostuu erityisesti metsäpalovaroituksen aikaan. Merkittävää savunmuodostusta aiheuttavasta polttamisesta on tehtävä Pelastuslain (379/2011) 8 §:n nojalla ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi tarkka polttopaikka
(osoite), vastuuhenkilö ja hänen puhelinnumeronsa sekä polttoaika. Pelastusviranomaisella on oikeus kieltää polttaminen, mikäli siitä voi aiheutua edellä mainitun mukaista
haittaa tai tulipalon leviämisvaara. Polttamisessa on lisäksi huomioitava muiden viranomaisten rajoitukset.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla.

22 § Muu jätteenkäsittely
Käsittelemättömän puun poltosta syntyvää puutuhkaa saa käyttää maanparannusaineena.
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Kiinteiden jätteiden laittaminen viemäriin on kielletty.
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty.
Jätepuristimet ovat sallittuja jäteastioissa, jos ne eivät vaikeuta jätteiden tyhjennystä tai
niillä ei rikota jäljempänä 24 §:ssä annettuja jäteastian täyttämistä koskevia säädöksiä.

5 LUKU Jäteastiat
23 § Jäteastiatyypit
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteen keräämistä varten.
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian
suuria jäteastioita.
Kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:
1. Käsin siirrettävissä olevia tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja, jäteauton kampatartuntalaitteeseen soveltuvia jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja kuumapesuun ja ovat 17.4.2020 vahvistettujen standardien SFS-EN
840-1 ja SFS-EN 840-2 mukaisia pois lukien ns. rautapanta-astiat. Standardista
SFS-EN 840-1 poiketen biojäteastian koko voi olla 80-240 litraa ja muiden jäteastioiden koko vähintään 140 litraa. Standardista SFS-EN 840-2 poiketen jäteastia
voi kuitenkin olla tilavuudeltaan enintään 690 litraa.
2. Biojäteastia voi olla myös kompostoiva. Asiakkaan tulee varmistaa astian sopivuus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä.
3. Monilokeroastioita, jotka ovat kooltaan 370 litraa tai 660 litraa. Asiakkaan tulee
varmistaa astian sopivuus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä. Astiat on sertifioitu
EN840-RAL GZ/1 mukaan. Astioiden jako eri jätejakeille tulee soveltua Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käyttämiin ja soveltamiin käytäntöihin.
4. Yksipistenostotyhjennettäviä pintasäiliöitä tai maahan upotettuja syväsäiliöitä,
jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä.
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Mikäli vaihtolavasäiliöitä tai muita jätteiden keräämiseen soveltuvia jäteastioita tai niihin
kuuluvia lisävarusteita halutaan käyttää kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, tulee
keräysastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta sopia Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n
kanssa.
Muussa kuin kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa keräysastioina
voidaan lisäksi käyttää
1. Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
2. Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita
Ns. säkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Rullakoita ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Mikäli jäteastia ei täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy lähettää asiakkaalle kirjallisen huomautuksen, jossa annetaan kuukauden määräaika
hankkia jätehuoltomääräysten mukainen jäteastia. Mikäli astiaa ei ole vaihdettu määräajan umpeuduttua jätehuoltomääräysten vaatimukset täyttäväksi, voi Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy keskeyttää jäteastian tyhjennyksen, kunnes se on vaihdettu.

24 § Jäteastian merkitseminen
Jäteastian kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä selvästi erottuva merkintä, jossa on
tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön
yhteystiedot. Jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet. Vastuu jäteastian merkitsemisestä on
kiinteistön haltijalla, tarroja ja lajitteluohjeita saa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ltä.
Jäteastioiden värityksessä suositellaan käytettäväksi ohjeellisia värejä, mikäli se on mahdollista.
Keräysvälineiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:
Jäteastia
Kuivajäte
Biojäte
Keräyspaperi
Kartonkipakkaukset
Lasipakkaukset
Pienmetalli
Vaarallinen jäte
Muovipakkaukset

Väri
Harmaa
Ruskea
Vihreä
Sininen
Musta
Musta
Punainen
Keltainen
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Mikäli jäteastia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, tulee astia merkitä kiinteistön osoitteella tai kimppaisännän tiedoilla. Merkitsemisestä vastaa jätteen haltija tai
kimppaisäntä.
Samassa jätetilassa olevat eri jätteen haltijoiden keräysastiat tulee merkitä kiinteistön
osoitteella tai talonnumerolla. Merkitsemisestä vastaa kiinteistön tai jätteen haltija.

25 § Jäteastioiden täyttäminen
Jäteastiaan saa laittaa vain kyseiseen astiaan tarkoitettua jätettä.
Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen astian sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa
tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Jätteen tulee tyhjentyä astiasta omalla painollaan koneellisen tyhjennyksen yhteydessä.
Jos jäte ei mahdu jäteastiaan täyttymisen takia tai sitä ei muusta syystä voi sinne panna,
voidaan se sijoittaa tilapäisesti jäteastian välittömään läheisyyteen (esim. eteen tai sivulle).
Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte
tulee pakata jätesäkkiin siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti.
Poisvietävää jätettä ei tarvitse merkitä erikseen. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg.
Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Biojätettä ei saa jättää astian ulkopuolelle lukuun ottamatta haravointijätettä, joka on pakattu biohajoavaan säkkiin jäteastian
viereen. Astian ulkopuolinen jäte ei sisälly normaaliin astiatyhjennyshintaan, vaan siitä veloitetaan erikseen.
Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen tai jäteastiaan ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen ja ympäristön roskaantumisen välttämiseksi pakata
ennen niiden sijoittamista jäteastiaan.
Biojätteet tulee pakata biohajoaviin pusseihin, kuten paperisiin tai tärkkelyksestä valmistettuihin pusseihin, niin ettei niistä aiheudu hajuhaittoja eikä keräysvälineen likaantumista. Pakkaamiseen voi käyttää myös paperia. Biojätteen keräysvälineisiin ei saa sijoittaa biohajoamattomia jätteitä tai muita jätteitä, jotka haittaavat biojätteen hyödyntämistä tai lopputuotteen käyttöä. Biojätteet eivät saa olla biohajoamattomissa muovipusseissa tai – säkeissä. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Talvella biojätteiden jäätymisen ehkäisemiseksi biojätteen kanssa on
käytettävä riittävästi kuiviketta, kuten puupurua tai kompostikuiviketta tai ne tulee pakata
biohajoaviin pusseihin (esim. sanomalehtipussi).
Nestemäistä jätettä ei saa sijoittaa jäteastioihin. Nesteet tulee tarvittaessa imeyttää kuivikeaineeseen.
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Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.
Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että astian koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.
Kuivajäteastiaan ei saa laittaa:












palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavaa jätettä
vaarallisia jätteitä
lääkkeitä
sähkölaitteita
erityisjätteitä, kuten aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuottajalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa
merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
nestemäisiä jätteitä (esim. lietteitä)
hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia
suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
hyötyjätteitä, mukaan lukien biojätteet

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa kuivajäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.

26 § Tyhjennysvälit
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti ja niin,
että jätteet sopivat keräysvälineisiin.
Keräysvälineet on tyhjennettävä seuraavin määrävälein kiinteistön ollessa vakituisessa
asuinkäytössä:
Jätelaji
Biojäte
Biojäte kerättynä syväsäiliöön, jäähdytettyyn tai kompostoivaan/ilmastoituun jäteastiaan
Kuivajäte
Kartonkipakkaukset
Muovipakkaukset
Lasipakkaukset
Pienmetalli
Monilokero

Tyhjennysväli
1 tai 2 viikkoa 1.5.–30.9. välisenä aikana
1, 2 tai 4 viikkoa 1.10.–30.4. välisenä aikana
1, 2 tai 4 viikkoa
1, 2, 4, *6, 8 tai 12 viikkoa
1, 2, 4 tai 8 viikkoa
1, 2, 4 tai 8 viikkoa
vähintään 3 kertaa vuodessa
vähintään 3 kertaa vuodessa
1, 2, 4 tai 8 viikkoa
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*mahdollista taajamissa
Mikäli ympärivuotisesti käytettävältä kiinteistöltä poiskuljetettavan muun kuin biojätteen määrä on poikkeuksellisen vähäinen, voidaan käyttää edellä olevia pitempiä tyhjennysvälejä jätehuoltoviranomaisen myöntämällä poikkeamisluvalla. Tyhjennysvälin pidennys voi olla 16 viikkoa. Tyhjennysvälin harvennus tutkitaan aina tapauskohtaisesti ja siihen
vaikuttaa mm. kiinteistön asukasmäärä, jätteiden lajittelu kierrätykseen sekä jäteastian
koko. Jätehuoltomääräysten vastainen jätteen omatoiminen käsittely, kuten jätteen polttaminen, ei ole peruste harvennuksen myöntämiselle.
Vain kesä- tai talvikaudella käytössä olevilta vapaa-ajan kiinteistöiltä edellytetään, että kuivajäteastia tyhjennetään vähintään kaksi kertaa kesäkaudella (1.5.–31.10.) tai talvikaudella
(1.11.-30.4.) säännöllisellä noutorytmillä. Noutorytmin on sovittava Etelä-Karjalan Jätehuollon kuljetusreitteihin. Tyhjennykset jatkuvat sovitusti kesä- tai talvikaudesta toiseen.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on määrittänyt tyhjennyspaikkakohtaiset oletustyhjennyspäivät, joista voidaan perustellusta syystä poiketa 1–2 päivää. Perustelluksi syyksi katsotaan esimerkiksi arkipyhä, jäteauton rikkoutuminen, vaikeat sääolosuhteet tai äkilliset
sairaustapaukset. Mikäli jäteastian tyhjennystä ei pystytä suorittamaan kolmen vuorokauden sisällä oletustyhjennyspäivästä, sitä ei veloiteta asiakkaalta. Oletustyhjennyspäiviä ei sovelleta jätteenkuljetusurakoitsijan vaihdoksen yhteydessä, tilanteessa, jossa samalle viikolle osuu useampi arkipyhäpäivä, asiakkaasta johtuvasta esteestä, eikä force
majeure -tilanteessa.

27 § Poikkeamat jäteastioiden tyhjentämisessä
Kiinteistökohtaista jäteastiaa ei tyhjennetä normaalin tyhjennysreitin puitteissa, mikäli:








keräysväline on täysin tyhjä
keräysväline on liian painavaksi täytetty (kokonaispaino yli 60 kg) tai rikkinäinen
kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie keräysvälineelle tai piha-alue on kulkukelvoton tai saattaa vaurioittaa ajoneuvoa
tiellä tai piha-alueella on jäteauton liikennöintiä tai jäteastian tyhjennyksen estäviä
kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä
jäteastiaan on laitettu sellaista jätettä, jota kyseiseen astiaan ei voimassa olevan
lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella saa laittaa
jäteastia ei jäätymisen tai muun syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä
jäteastia on jätehuoltomääräysten vastainen

Edellä mainittu käynti katsotaan hukkanoudoksi ja siitä veloitetaan taksan mukainen
maksu.
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28 § Kunnossapito ja pesu
Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineen kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, ettei se aiheuta terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista
eikä työturvallisuusriskiä tyhjentäjälle tai käyttäjälle. Jäteastia on puhdistettava riittävän
usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Keräysvälineiden tulee olla tiiviitä, kuormauskäsittelyn kestäviä ja ne tulee pestä tarpeen mukaan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
järjestää yli kolmen asuinhuoneiston asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kuivajäte-, kartonkipakkaus- ja muovipakkausastioille pesun kerran ja biojäteastioille kaksi kertaa vuodessa.
Käsin siirrettävissä olevien tartuntakahvoin ja pyörin varustettujen jäteastioiden tekninen käyttöikä on yleisesti kymmenen (10) vuotta. Jos tätä vanhempi astia rikkoutuu normaalin tyhjennystapahtuman yhteydessä, ei sitä korvata kuljetusurakoitsijan tai EteläKarjalan Jätehuollon toimesta.

6 LUKU Jätteen keräyspaikat
29 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen (luvun 2 mukaisesti) kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.
Jos kiinteistön haltija ei valvontaviranomaisen määräyksestä huolimatta järjestä astiaa ja
keräyspaikkaa, voi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää kiinteistökohtaisen jäteastian ja
sen tyhjennykset tai liittää kiinteistön aluekeräyspisteeseen. Tällöin kiinteistön haltija vastaa järjestetyn jätehuollon kustannuksista.
Tienpitäjällä on vastuu pitää tie siinä kunnossa, että jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina
vuodenaikoina, myös kelirikkokaudella. Tienpitäjän tulee osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittamiseen liikennemerkein.
Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle riittävän laaja ja kantava
kääntöpaikka. Myös keräyspaikalle johtavan ajoväylän tulee olla riittävän leveä ja kantava
ja esteetön. Mikäli jäteautolle ei ole riittävän kokoista kääntymispaikkaa, tie on jäteautolle
liian kapea tai jäteauto voi rikkoontua (esimerkiksi peilit tien varren oksistossa) tulee kiinteistön omistajan/haltijan ryhtyä toimenpiteisiin kulkuesteiden poistamiseksi. Mikäli kulkuesteitä ei ole poistettu, voi kiinteistöittäinen jätehuolto keskeytyä jäteyhtiön päätöksellä
siihen asti, kunnes kulkuesteet on poistettu.
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Mikäli edellä mainittuja esteitä ei voi poistaa kohtuullisessa määräajassa, tulee jäteastia
siirtää tyhjennykselle esteettömään paikkaan (jos paikka sijaitsee toisen maalla, vain
maanomistajan kirjallisella luvalla).
Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta
tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee
kulku tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava siten, että
sen saa pysymään auki.
Rivitalojen ja sitä suurempien kiinteistöjen keräysvälineet tulee sijoittaa tarkoitukseen varattuun seinälliseen katokseen tai astiasuojaan lukuun ottamatta yksipistenostotyhjennettäviä pintasäiliöitä tai maahan upotettuja syväsäilöitä. Katoksen koko on mitoitettava jätemäärän ja kerättävien jätejakeiden mukaan. Keräysvälineiden sijoittelussa ja rakenteissa
on otettava huomioon rakennusvalvontaviranomaisen antamat määräykset sekä sijoittelun
ja rakenteiden mahdollinen luvanvaraisuus. Muiden kuin omakotikiinteistöjen jätekatokset tai muut jäteastioille tarkoitetut tilat tulee sijoittaa vähintään 8 metrin päähän asuinrakennuksesta, mikäli jätetilaa ei ole palo-osastoitu. Omakotitalojen jätteiden keräyspaikan
vähimmäisetäisyys asuinrakennuksista on 4 metriä.
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäviksi siirtämättä muita jäteastioita.
Alueiden ja väylien, joilla keräysvälinettä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Jäteastian siirtoväylällä ei saa
olla aitauksia, istutuksia tai muita tekijöitä, jotka estävät jäteastian joustavan ja esteettömän siirtämisen. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita ja niiden kaltevuuden tulee, mikäli
mahdollista, olla alle 1:10. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan
kulkuväylän ja sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että astioita voidaan
siirtää esteettä ja turvallisesti.
Jätteen haltijan on huolehdittava, että keräysastia sijaitsee aina samassa paikassa. Mikäli
jätteen haltija vaihtaa jäteastiatyyppiä, - kokoa tai sijaintipaikkaa, tulee tästä ilmoittaa
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle viimeistään viikkoa ennen seuraavaa tyhjennystä.
Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteiden kuormaus ajoneuvoon voidaan tehdä suoraan sijaintipaikalta.
Mikäli jäteastiaa ei ole tyhjennetty sovitulla tyhjennysvälillä, tulee siitä huomauttaa jäteyhtiölle viimeistään kahden viikon kuluessa oletetusta tyhjennyspäivästä.
Taajamassa pienkiinteistöillä astiatyhjennykset suoritetaan kadulla seisovaan jäteautoon.
Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jäteyhtiön kanssa keräyspaikan sijainnista.
Jäteastioiden tyhjennys voidaan muilla kuin pienkiinteistöillä suorittaa kadulla seisovaan
jäteautoon, mikäli turvallisuus- tai työtekniset tekijät sitä vaativat.
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Pienkiinteistöillä (omakoti- ja paritalokiinteistöillä) taajamissa keräysvälineet, jotka ovat
käsin siirrettävissä, on sijoitettava tonttiliittymään enintään 10 metrin etäisyydelle tyhjennyksen suorittavan auton kulkureitiltä. Muilla kiinteistöillä käsin siirrettävät jäteastiat on
sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön ja turvallinen pääsy vähintään 10 metrin päähän astiasta.
Jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään tyhjennettäessä
yli kymmenen (10) metriä jäteyhtiön määrittelemälle jäteauton kulkureitille, peritään
kultakin sen ylittävältä alkavalta kymmeneltä metriltä taksan mukainen siirtomaksu.
Mittaus suoritetaan yhden (1) metrin päästä ajokaistan reunasta tien keskilinjaa kohti
taaimmaisen jäteastian takaseinään kuvan 1 mukaisesti.

1m

Kuva 1: Jäteastian sijoittaminen.
Keräyspaikalla
1 m on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on
huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan tai -astiaan ei
saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Jäteastiaan nojaavat tai sen päällä olevat esineet tulkitaan jätteeksi.
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä roskaantunut keräysvälineen ympäristö tulee siivota viivytyksettä tyhjentäjän toimesta.
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30 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvan kiinteistön lukitun jäteastian, jätetilan, puomin, portin tai vastaavan lukko tulee sarjoittaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n
antamien ohjeiden mukaisesti. Muun avaimen käytöstä peritään taksan mukainen lisämaksu.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta.

31 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat (ekopisteet ja aluekeräyspisteet)
Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla
keräyspaikoilla, kuten aluekeräyspisteillä ja ekopisteillä. Alueellisten jätteiden keräyspaikkojen sijoittelun ja rakenteiden luvanvaraisuudesta päättää rakennusvalvontaviranomainen.
Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikalla on jäteastiat. Jäteastioissa tulee olla selvät merkinnät, mille jätejakeelle kyseinen astia on tarkoitettu. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Alueellisten jätteiden keräyspaikkojen väärinkäytöstä peritään jätemaksutaksan mukainen maksu.
Alueellisen jätteiden keräyspaikan ylläpitäjän on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta,
puhdistamisesta ja jäteastioiden tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Alueellisten keräyspaikkojen
tyhjentämistiheyden tulee olla riittävä sille kertyvään jätteen määrään nähden ja tyhjennyksessä tulee huomioida vuodenaikojen mukaan vaihtelevat jätemäärät. Keräyspisteestä
vastaavalla toimijalla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan toimijan yhteystiedot.

7 LUKU Jätteenkuljetus
32 § Kuormaaminen
Jätteiden kuormaaminen on sallittu maanantaista lauantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana ja
sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 8 - 22. Pitkäperjantaina, itsenäisyyspäivänä ja joulupäivänä
jätteitä ei saa kuormata.
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Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Tilapäinen jätteiden kerääminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

33 § Kuljettaminen
Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Jätteet eivät myöskään saa kuljetuksen aikana aiheuttaa tapaturmavaaraa. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.
Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiviydestä.
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään.
Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, mikä koskee asumisessa syntyvien lietteiden,
rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Ammattimainen jätteen kuljettaminen tai välittäminen edellyttää jätelain 94 §:n mukaista hakemusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin.

34 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
Jätteenkuljettajan on luovutettava Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt ajantasaiset tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä (jäteasetus 42 §). Tiedot on toimitettava vähintään neljännesvuosittain sähköisesti muokattavassa muodossa jätehuoltoviranomaisen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti.
Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa
olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.
Velvollisuus ei kuitenkaan koske saostus-ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jos jätteen kuljettaja on toimittanut
jätelain 39 §:ssä tarkoitetut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun rekisterin välityksellä.
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Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy voi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaajana sopia jätteen kuljettajien kanssa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kuljetustietojen toimittamisesta siten, että Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy toimittaa kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviranomaisen kanssa sovitulla tavalla sähköisesti vähintään neljännesvuosittain.
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.

35 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen
pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä tietoja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n internetsivuilla www.ekjh.fi.
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan ylläpitäjän 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.
Vastaanotto- ja käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole
vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikka ei ole hyväksytty kyseisen
jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä valvontaviranomaisen päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
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8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muuta kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

36 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja
lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
Saostussäiliöstä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on poistettava jätevesiliete tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vähäisen vedenkäytön
kiinteistöllä, esimerkiksi vaatimattomasti varustellulla vapaa-ajankiinteistöllä, tyhjennysväli voi olla harvempi. Tällöinkin saostussäiliön tyhjennysvälin tulee olla enintään kolme
vuotta. Saostussäiliön, jota käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn,
lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin.
Säiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota tyhjennettäessä ja tyhjentäjän on tarvittaessa ilmoitettava poikkeamista kiinteistön haltijalle. Saostussäiliön tulee olla kunnoltaan
näiden jätehuoltomääräysten 36 §:n mukainen.
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistosta.
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin tai saanut ympäristöluvan lietteiden käsittelylle.
Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle, ellei niitä käsitellä omatoimisesti näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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37 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse
Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.
Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.
Lietesäiliöiden kansien pitää olla tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.

38 § Lietteiden omatoiminen käsittely
Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen
kirjallinen ilmoitus Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle.
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa
omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla
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). Lietteiden omatoimisessa käsittelyssä on lisäksi huomioitava ympäristönsuojelulain 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Menettelyllä ei saa myöskään vaarantaa
vesienhoitotavoitteita.
Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään
neljältä naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisesta syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin
omassa toiminnassa syntyvän lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää
lietteen on aina ilmoitettava asiasta jätehuoltoviranomaiselle.
Lietteen käyttöä lannoitustarkoituksessa koskevan ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä
ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä
hyödynnetään ja tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta. Ilmoitus tehdään jokaisesta käsittelytapahtumasta erikseen.
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Mikäli kiinteistöllä on käytössä vain kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa, voi jätevesijärjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen kompostoida kiinteistöllä. Lietteen
käsittely kiinteistöllä ei tällöin saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Omalla kiinteistöllä syntyvien lietteiden lisäksi käsiteltäväksi voi ottaa naapurikiinteistöltä tai muualla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyviä lietteitä, mikäli edellä mainitut edellytyksen täyttyvät kompostoitavan lietemäärän ja laadun osalta.
Lietteen omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle etukäteen. Ilmoituksen tekee jätteen käsittelijä. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot mahdollisista muista
kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään ja tiedot lietteen määrästä, laadusta ja käsittelymenetelmästä sekä hyödyntämistavasta.
Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, nestemäisen lietteen kompostointi on
mahdollista vain, jos Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa
ympäristölle tai terveydelle sekä lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan
myöntämistä.
Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen kompostoida kiinteistöllä 18 §:n mukaisesti.
Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.
Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 18 §:n mukaisesti.
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 18 §:n mukaisesti tai
hyödyntää ravinteena pelloilla.
Haja-asutusalueen saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä ja jätevesiä ei saa levittää omaan eikä toisen maanomistajan metsään tai
muualle maastoon.
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9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen
39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta
ja erilliskeräämisestä 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 varten.
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden jälkeen sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteasiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä
tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivoamaan vähintään kerran päivässä.
Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava
ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita.

40 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
41 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto
Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
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Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava EteläKarjalan Jätehuolto Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan, kuten Hyödyksi-asemille. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esim. paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottamisesta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa.
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Määrältään suuren vaarallisen jätteen erän toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9
§:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja
turvallista.

42 § Vaarallisten jätteiden kerääminen ja säilytys kiinteistöllä
Vaaralliset jätteet on säilytettävä kiinteistöllä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle. Vaarallisten jätteiden pääsy viemäriin tai ympäristöön tulee estää.
Muilla kuin pienkiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua
hyvin ilmastoidussa lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia
varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjässä ja tiiviisti suljetussa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulla alustalle.
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, jossa ne ovat kaikkien tilaa mahdollisesti käyttävien nähtävissä.
Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten
jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.
Kiinteistöllä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.
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43 § Erityisjätteet
Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiiviisti suljettuihin astioihin tai pakkauksiin, joihin on merkittävä, mitä erityisjätettä pakkaus sisältää.
Asbestijätteet on toimitettava Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n vastaanotto-ohjeen mukaisesti. Pölyävät asbestijätteet on pakattava tiiviisti
muoviin tai vastaavaan materiaaliin siten, ettei asbestijäte pääse pölyämään varastoinnin,
kuljetuksen tai kuorman purun yhteydessä. Pakkaaminen tulee suorittaa siten, ettei asbestijätettä tarvitse purkaa pakkauksestaan kuormaa purettaessa.

44 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.
Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata vaan se on toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä ko. jätettä.

11 LUKU Muut määräykset
44 § Tiedottamisvelvoite
Kiinteistön haltijan tai taloyhtiön edustajan on tiedotettava kiinteistön asukkaita, tilapäisiä
käyttäjiä ja kiinteistöllä työskenteleviä näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan
siltä osin, kuin näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

46 § Jätehuoltomääräysten valvonta
Näiden jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat
Imatran seudun ympäristötoimi (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti), Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) ja Luumäen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

45

Jätehuoltomääräysten rikkomisesta voidaan ryhtyä jätelain rangaistusmääräysten mukaisiin toimenpiteisiin.

47 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista syistä myöntää poikkeamisluvan näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaisen jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.
Jätehuollon poikkeamispäätökset ovat hakija- ja kiinteistökohtaisia ja ne raukeavat esim.
kiinteistön omistajan vaihtuessa.

48 § Voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.2.2023 ja niillä kumotaan 1.1.2019 voimaan
tulleet Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset.
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