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Yleistä
Jätehuoltomääräyksillä annetaan paikallisia sitovia sääntöjä jätehuollosta. Määräyksiä annetaan esimerkiksi lajittelusta, keräämisestä, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jätehuollosta ei saa
aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä,
joita ovat muun muassa kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt.
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Iisalmi,
Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Ylä-Savon jätehuoltolautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset.
Jätehuoltolautakunta vastaa toimialueensa kuntien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä. Jätehuollon palvelutehtävät hoitaa
Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja jätteenkuljetukset yksityiset jätteenkuljetusyritykset.
Lyhennelmässä on tuotu esiin tärkeimpiä kuntalaisia koskevia määräyksiä 1.2.2016 voimaan tulleista jätehuoltomääräyksistä. Sitovat jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan sekä perustelut on saatavilla
osoitteessa www.jatehuoltolautakunta.fi.
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Jätehuoltoon liittyminen
Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina liityttävä jätehuoltoon. Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee monta eri asuintai vapaa-ajan rakennusta, on niistä jokaisen oltava jätehuollon piirissä.
Liittyminen hoidetaan kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla, kimpalla. Jätehuoltoon liittymisestä sovitaan halutun jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kaikki muutokset jätehuollon järjestämiseen liittyen tulee hoitaa jätteenkuljetusyrityksen
kanssa. Ylä-Savon jätehuoltolautakunta seuraa kiinteistöjen liittymistä
jätehuoltoon.
Liittymisvaihtoehdot
1. Kiinteistökohtainen jäteastia
Jos kiinteistön haltija valitsee liittymistavaksi kiinteistökohtaisen jäteastian, hänen on hankittava jäteastia ja sovittava tyhjennyksestä haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön haltijan on järjestettävä jäteastialle määräysten mukainen keräyspaikka kiinteistölle.
Keräyspaikka voi olla muuallakin kuin omassa pihassa, jos asiasta sovitaan alueen maanomistajan kanssa. Jäteastiaan tulee laittaa normaali
kotitalousjäte.
2. Kiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa)
Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisastian käytöstä eli muodostaa jätekimpan. Lähikiinteistöillä tarkoitetaan taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä, haja-asutusalueella naapureita
tai tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä.
Kimpan perustavat valitsevat kimpalle yhteyshenkilön, hankkivat jäteastian ja järjestävät jäteastialle määräysten mukaisen keräyspaikan.
Kimpan perustamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti jätehuoltolautakunnalle.
Jokaiselle sekajätteen kimppa-astiaa käyttävälle vakituisessa asuinkäytössä olevalle kiinteistölle on varattava astiatilavuutta 60 litraa neljää
viikkoa kohden ja vapaa-ajan kiinteistölle 30 litraa neljää viikkoa kohden. Kimppaan kuuluvilta kiinteistöiltä jäteastiaan tulee laittaa normaali kotitalousjäte.
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Kimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kaikista kimpassa tapahtuvista muutoksista. Kimppaan ei voi liittyä ilman yhteyshenkilön suostumusta.
Poikkeuksellisesti vapaa-ajan kiinteistö voi olla kimpassa kiinteistön
haltijan vakituisen asuinkiinteistön kanssa, missä on järjestetty jätehuolto, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin.

Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä
Kaikilla kiinteistöillä on oltava oma sekajäteastia tai kimppa-astia. Hyötyjätteet, joille on järjestetty keräys kiinteistöllä tai ekopisteissä, on lajiteltava erilleen sekajätteestä. Hyötyjätteiden lajittelussa on noudatettava lajitteluohjeita. Jokaisen on huolehdittava jätteiden lajittelusta ja
keräykseen toimittamisesta.
Taajamissa asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:
Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit
Huoneistojen lukumäärä
kiinteistöllä

Biojäte

Kartonki

5 tai enemmän

x

x

20 tai enemmän

x

x

Biojätteen erilliskeräyksen
kiinteistöllä.

vaihtoehtona

Metalli

Lasi

Paperi

kuten
jätelain
x
x
49 ja 50 §
määräävät
on elintarvikejätteenkompostointi

Niissä taajamissa, joissa hyötyjätteitä kerätään, myös ne kiinteistöt,
joita edellä mainitut erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia
hyötyjätteiden keräykseen liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen
kanssa. Hyötyjätteiden keräykseen voi liittyä myös hyötyjätteiden
keräysreitin varrella.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
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Jäteastioihin soveltumattomat jätteet
Sekajäteastiaan ei saa laittaa vaarallista jätettä tai muuta energiana
hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia ja lasia. Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jota ei kerätä erikseen, kuten yksittäisten lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita ja yksittäisiä pieniä
PVC-muovisia esineitä, voi laittaa sekajäteastiaan. Suuremman palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät on toimitettava Ylä-Savon
jätekeskukselle.
Vaarallista jätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan tai hyötyjäteastioihin
edes pieniä määriä, vaan ne on toimitettava niitä varten järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet,
kuten paristot ja akut, on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on
sopinut vastaanotosta Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.
Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, jota ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava kunnan tai Ylä-Savon
Jätehuolto Oy:n järjestämään vastaanottopaikkaan.
Suurikokoiset jätteet (kuten huonekalut) tai isot jätemäärät (kuten remontointijätteet), joita ei voi laittaa jäteastiaan, on kuljetettava Ylä-Savon jätekeskukseen. Kuljetuksen voi hoitaa itse tai jätteelle voi tilata
noutopalvelun haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä.
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Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen
Kiinteistön haltijan tulee hankkia astia, mikä on pyörällinen, kannellinen ja varustettu tartuntakahvoin. Jäteastian tulee soveltua koneelliseen kuormaukseen.
Jäteastiaan on kiinnitettävä jätelajin ilmoittava tekstitarra. Jäteastia,
joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on yksilöitävä
esimerkiksi kiinteistön osoitetiedolla.
Jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään seuraavasti:
• alle 660 litran jäteastiat 40 kg
• 660 litran jäteastiat 60 kg
Jätteet tulee pakata ennen niiden laittamista jäteastiaan. Jäteastiat on
pestävä tarpeen mukaan, kuitenkin kerran vuodessa.
Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja, kuitenkin vähintään seuraavasti:
Jätelaji

Pisin tyhjennysväli
kesäaikana
(viikot 18-40)

Pisin tyhjennysväli
talviaikana
(viikot 41-17)

Sekalainen yhdyskuntajäte taajamassa

2 viikkoa

4 viikkoa

Sekalainen yhdyskuntajäte taajamassa, jos kiinteistöllä on biojätteen
erilliskeräys tai kompostointi

4* viikkoa

8* viikkoa

Sekalainen yhdyskuntajäte haja-asu- 2 viikkoa
tusalueella

8 viikkoa

Sekalainen yhdyskuntajäte haja-asu- 8* viikkoa
tusalueella, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi
Biojäte

1 viikko

2 viikkoa

Kartonki

4 viikkoa

8 viikkoa

Metalli ja lasi
16 viikkoa
16 viikkoa
* Mikäli kiinteistön tyhjennysväli on 4 viikkoa tai pidempi, tulee kiinteistön antaa
selvitys biojätteiden ja hyötyjätteiden lajittelusta.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
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Jos kyseessä on 1-2 henkilön vakituinen talous, joilla on käytössään
140-240 litan sekajäte astia, syntyvä jätemäärä on vähäinen ja biojäte
erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä, voi
sekajäteastian tyhjennys olla taajamassa 4 viikkoa kesällä ja 8 viikkoa
talvella, ja haja-asutusalueella 8 viikkoa kesällä ja 16 viikkoa talvella.
Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kaksi viikkoa ympäri vuoden, jos
asuinkiinteistön biojäteastia on osoitettu alle 10 asuinhuoneiston
käyttöön tai käytössä on syväkeräys.
Vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana
vähintään kaksi kertaa vähintään 8 viikon välein sinä aikana, kun
vapaa-ajan kiinteistöä käytetään eniten. Vain kesäaikaan käytettävissä
olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiatyhjennykset on ajoitettava
kesäaikaan (viikot 18-40) eli toukokuun alun ja syyskuun lopun välille.
Jäteastia on tyhjennettävä muutoin tarpeen mukaan, kun kiinteistöä
käytetään.
Tyhjennysten keskeyttäminen
Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan
kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi,
kun kiinteistö on kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun
syyn vuoksi. Vapaa-ajan kiinteistön tyhjennyksistä voidaan keskeyttää
korkeintaan yksi tyhjennys, jos kiinteistöllä ei lankaan oleskella sinä aikana, kun keskeytys on voimassa.
Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytössään kiinteistökohtainen jäteastia ja kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön.
Kun määräaikainen keskeytys kestää korkeintaan kuusi kuukautta,
asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidempien keskeytysten myöntämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen. Keskeytystarpeesta on ilmoitettava vähintään viikkoa aiemmin ja aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen toivottua keskeytyksen alkamista. Jäteastia on
aina tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.
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Jätteen keräyspaikka
Jäteastia tulee laittaa sellaiselle paikalle, jossa keräyksestä ja kuljetuksesta ei aiheudu turhaa haittaa tai vaaraa kiinteistön käytölle, liikenteelle, ympäristölle tai tyhjentäjälle. Jäteastian keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle riittävän laaja ja kantava
kääntöpaikka. Ajoväylien on oltava riittävän leveät ja kantavat.
Jäteastiat on sijoitettava siten, että ne päästään tyhjentämään esteettä ja turvallisesti. Käsin siirrettävät, pyörälliset jäteastiat on sijoitettava
niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin etäisyydelle astioista.
Kiinteistön haltijan tulee huolehtia riittävästä lumen aurauksesta ja
liukkauden torjunnasta keräyspaikalla ja sille johtavilla väylillä.
Jäteastiat on sijoitettava jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle, missä ei ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätteiden keräyspaikkaa
ei saa käyttää muuna varastona.
Taajamissa keräyspaikat, joita käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa
tai joissa on vähintään kolme käsin siirrettävää jäteastiaa, tulee sijoittaa jätekatokseen tai jäteastiasuojaan.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
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Jätteen omatoiminen käsittely
Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Elintarvikejätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori voi
olla myös useamman naapurikiinteistön yhteinen (2-5 kiinteistöä).
Asianmukainen elintarvikejätteen kompostori
•
kansi
•
pohja tai pohjaverkko
•
jyrsijäsuojattu (alle 7mm reiät)
•
ilmakierroltaan riittävä
•
lämpöeristetty, jos kompostoidaan talviaikaan
•
tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu
•
tilavuudeltaan riittävä
Asuinkiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltolautakunnalle. Kompostointi-ilmoituksessa tulee mainita kompostinhoidosta vastaavan nimi ja yhteystiedot.
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointikehikossa tai aumassa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.
Komposti on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille
tai ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs kaivoa
tai vesialuetta.
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Jätteen polttaminen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.
Kiinteistön tulipesissä, kuten keskuslämmityskattilassa tai takassa, saa
polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia sytykkeenä. Muovia ei saa
polttaa.
Jätteiden avopoltto on kielletty. Kiellettyä avopolttoa on myös tynnyrissä tai vastaavassa säiliössä polttaminen. Taajaman ulkopuolella
saa kuitenkin avotulella polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja
puhdasta puuta.
Muu käsittely
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.
Omassa asumisessa syntyvää puhdasta tiili- tai betonimursketta saa
käyttää pienimuotoisesti omassa maanrakentamisessa, jos kiinteistö
sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella ja murskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen toimenpidettä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Saostus- ja umpisäiliölietteet
Saostussäiliöstä, laitepuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista
säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa, kun kiinteistöä on vuoden aikana käytetty. Laitepuhdistamoista, joita käytetään käymälävesiä sisältävien jätevesien
käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden
mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin siten, että laite toimii
asianmukaisesti.
Umpisäiliöiden on oltava tiiviitä, ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran
vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran
vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
Lietteenpoistosta on pidettävä kirjaa ja tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen
jätehuoltorekisteriin lietteen kuljettajaksi. Asuin ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava kunnan tai jäteyhtiön osoittamaan paikkaan jätevedenpuhdistamolle.
Lietteiden omatoiminen käsittely
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asuinmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle pellolle, joka on
omassa hallinnassa.
Liete on aina käsiteltävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
mikrobiologisesti vaarattomaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran
hyväksymällä tavalla.
Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kirjallisesti lietteen omatoimisen
käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen käsittelyn
aloittamista. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, jos se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista. Ilmoitusta
lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, jos jätevedet eivät
sisällä vesikäymälöiden jätevesiä.
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Jätteenhaltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon
lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa
syntyneen lietteen. Tällainen yhtenen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta
ennen tyhjennyksiä vuosittain jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen
tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön
yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.
Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön tai laitepuhdistamon lietettä voidaan kompostoida kiinteistöllä. Lietteen määrä on vähäinen, jos
sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Lisäksi laitepuhdistamossa kiinteässä
muodossa kerättävän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä.
Fosforinpoistokaivojen massat voidaan hyödyntää ravinteena pelloilla
tai kompostoida kiinteistöllä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.
Saostussäiliöiden, laitepuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien
jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
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Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen
Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta.
Poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristöllä tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Siirtymäajat
Biojätteen, kartongin, lasin ja metallin kerääminen tulee aloittaa viimeistään 1.10.2016 niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aiemmin
koskenut.
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Yhteystiedot
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
PL 10 (Pohjolankatu 14), 74101 Iisalmi.
jatelautakunta@iisalmi.fi
www.jatehuoltolautakunta.fi
Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi.
asiakaspalvelu@ylasavonjatehuolto.fi
www.ylasavonjatehuolto.fi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
ymparisto@ylasavonsote.fi
Yhteydenotot eri tilanteissa
Jätehuoltolautakuntaan voit olla yhteydessä, kun
a) tarvitset tietoa jätehuoltomääräyksistä tai haluat niistä
poikkeamista
b) haluat että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä, kun se on
asuinkelvoton tai se puretaan
Ylä-Savon Jätehuoltoon voit olla yhteydessä, kun
a) tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista tai neuvontaa
lajitteluun ja käsittelyyn liittyen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen voit olla yhteydessä, kun
a) haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä,
kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua
b) haluat ilmoittaa roskaantuneesta alueesta
Ylä-Savon jätteenkuljetusyrittäjiin
a) liityt järjestettyyn jätehuoltoon
b) haluat tilata lisäkuljetuspalveluita jätteille
Tietoa jätteiden kierrätyspisteistä: www.kierratys.info
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Toimialue
Ylä- Savon jätehuoltolautakunta on seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) alueellinen
lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät toiminta-alueella.

