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1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET 

1 § Soveltamisala 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Kemiönsaaren ja Sauvon kunnissa sekä Paimion ja Salon kau-

pungeissa. Jätehuoltoviranomaisena alueella toimii Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon yhteinen jäte-

huoltolautakunta. Jätehuollon palveluista ja operatiivisesta järjestämisestä alueella vastaa kuntien jätelai-

tos Rouskis Oy. 

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

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

käisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jät-

teisiin. 

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteis-

töillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 

Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä 

koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 

 5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella 

 17 § Kompostointi  1, 4, 5, 7, 8 ja 9 momentit 

18 § Jätemylly 

19 § Jätteen polttaminen 1 momentti 

 20 § Jätteen hautaaminen 
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22 § Keräysvälineiden tyypit 1-4 ja 7 momentit 

24 § Keräysvälineiden täyttäminen 1, 2, 5, 7- 9 momentit 

27 § Kunnossapito ja pesu 

28 § Keräysvälineen sijoittamista koskevat määräykset 

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat  

31 § Kuormaaminen 

32 § Kuljettaminen 

35 § Saostussäiliöiden tyhjennysvälit 1 ja 4 – 6 momentit 

36 § Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 2 ja 3 momentit 

37 § Kulku saostus- ja umpisäiliöille sekä säiliöiden kannet  

39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

40 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

41 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 1, 2, 4 ja 6 momentit 

42 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

43 § Erityisjätteet 

44 § Tiedottamisvelvoite 

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

47 § Voimaantulo 

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19–20 §: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 eläinlääkintälai-

tosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jäte-

huollon järjestämiseen. 

 

2§ Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 
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Aluekeräyspisteellä kunnallisen jäteyhtiön järjestämää alueellista jätepistettä, johon kiinteistöittäisen jät-

teenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat sekalaisen yhdyskuntajätteensä. 

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja 

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

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoa-

vaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. 

ELY-keskuksella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusta.  

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

tunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Eri-

tyisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat ja pölyävät jätteet. 

Haittaeläimellä tarttuvia tauteja levittävää, asuinympäristöä tai rakennuksia tuhoavaa luonnonvaraista 

eläinlajia (rotat, hiiret, kärpäset). 

Haja-asutusalueella maaseutumaista, harvaan asuttua aluetta, joka ei ole taajamaa. 

Hyötyjätepisteellä kunnallisen jätelaitoksen järjestämiä alueellisia jätepisteitä, jonne toimitetaan ne kiin-

teistöllä lajitellut hyötyjätteet, joiden osalta kiinteistö ei kuulu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. 

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. Sisältää myös kierrätys-

kelpoiset pakkausjätteet. 

Jätehuoltolautakunnalla kunnallisen jätelaitoksen osakaskuntien kuntalain 77 §:n mukaista, yhteistä jäte-

huollon viranomaistehtäviä hoitavaa toimielintä, johon kukin kunta on valinnut luottamushenkilöt kuntien 

keskenään sopiman paikkajaon mukaan.  

Jätehuoltoviranomaisella jätelain 23§:n mukaista kunnallisen jätelaitoksen osakaskuntien yhteistä jäte-
huoltolautakuntaa (kts. edellinen määritelmä).  
 
Jäteasemalla kunnallisen jätelaitoksen ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden 
vastaanottopaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. 

Jätekeskuksella kunnallisen jätelaitoksen jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen 
käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä. 
 
Kantovedellä talous- tai pesuvettä, joka kannetaan tai pumpataan käsin käyttöpaikalle kaivosta tai vesistös-
tä.  
 
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on 

yksi tai useampi keräysväline kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.  

Keräysvälineellä jäteastiaa, syväkeräyssäiliötä tai muuta jätteen keräämiseen tarkoitettua välinettä, johon 

jäte laitetaan vastaanottopaikkaan kuljettamista varten.  
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Kiinteistöllä maanomistuksen yksikköä, joka merkitään kiinteistörekisteriin. Jätehuoltomääräyksissä kiin-

teistöllä tarkoitetaan kiinteistöä, jolla on yksi tai useampi  rakennus, joissa syntyvä jäte kuuluu kunnan jäte-

huoltovastuulle. 

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa 

jätteet noudetaan kiinteistöllä sijaitsevasta jäteastiasta tai kiinteistöjen yhteiskäytössä olevasta jäteastiasta. 

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön 

haltija vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan kiinteistöltä jätteet näiden 

jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden 

kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Jos päätöstä ei ole, on jätehuolto-

määräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus.  

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai aluekeräystä, jossa kunta 

vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä järjestää kiinteistön haltijan tilauksesta jätteiden noudon 

kiinteistöiltä tai järjestää aluekeräyksen näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mu-

kaan lukien asumisessa syntyvä sako- ja umpikaivoliete, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, 

julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä 

näissä toiminnoissa syntyvä sako- ja umpikaivoliete sekä lisäksi  se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajä-

te, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan 

jätettä, jonka haltija on pyytänyt jätehuoltopalvelua kunnalliselta yhtiöltä muun palvelutarjonnan puutteen 

vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole 

mahdollista. Jätteen on sovelluttava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. 

Kunnallisella jätelaitoksella Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon yhteistä jätehuoltoyhtiö Rouskis 

Oy:tä, jolle kunnat ovat jätelain 43§:n mukaisesti osoittaneet jätehuollon palvelutehtävät. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan 

toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen 

yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. 

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huo-

lehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu 

keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. 

Pakkausjätteellä kuluttajapakkauksia, jotka ovat käyttönsä jälkeen luokiteltavissa jätteeksi. Kotitaloudessa 

syntyviä pakkausjätteitä ovat esimerkiksi maitopurkit, muropakkaukset, säilyketölkit ja hillopurkit. 
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Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, 

puiden lehtiä, risuja ja oksia. 

Saostussäiliöillä rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvia säiliöitä, joihin kerääntyy jäteve-

den sisältämää lietettä.  

Sekajätteellä sellaista sekalaista yhdyskuntajätettä, josta on syntypaikalla lajittelemalla eroteltu hyötyjät-

teet sekä vaaralliset jätteet.  

Taajamalla asemakaavoitettuja alueita pois lukien rantakaavat ja ranta-asemakaavat, sekä sellaista yhte-

näistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja joilla on vähintään viisi asuinraken-

nusta tai näihin verrattavaa muuta rakennusta ja alueita, jotka ovat merkatut taajama liikennemerkillä. 

Taajamaa ovat myös vähintään viisi asuntoa sisältävät kerrostalo- tai rivitalokiinteistöt. 

Tuottajavastuun alaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa 

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

tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, 

sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. 

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

vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava vaaraominaisuus. Asumisessa syntyviä tavallisimpia 

vaarallisia jätteitä ovat elohopeamittarit, lääkejätteet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, maali-, lakka-, liima- ja 

liuotinainejätteet, torjunta-aineet ja vaaraominaisuuksia osoittavin merkein merkityt kemikaalijätteet. Lois-

teputket, elohopealamput, paristot ja akut ovat tuottajavastuunalaisia vaarallisia jätteitä. Asbestijäte on 

välittömästi kaatopaikalla peitettävää vaarallista jätettä. 

Vastaanotto- ja käsittelypaikalla jätekeskusta tai jäteasemaa tai muuta paikkaa, jossa kunnallinen jätelaitos 

tai tuottaja vastaanottaa jätteet jätteenhaltijalta tai ammattimaiselta jätteenkuljettajalta jätteen hyödyn-

tämistä ja käsittelyä varten. 

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. 

Ympäristönsuojeluviranomaisella kunnan toimielintä, joka huolehtii ympäristönsuojelun edistämisestä ja 

valvonnasta kunnassa lainsäädännön mukaan. Jätehuoltolautakunnan toimialueella ympäristönsuojeluvi-

ranomaisia ovat näiden jätehuoltomääräysten voimaan tullessa Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympä-

ristövalvontalautakunta, Paimion kaupungin ympäristölautakunta, Salon kaupungin rakennus- ja ympäristö-

lautakunta sekä Sauvon kunnan tekninen- ja ympäristölautakunta.  

3§ Jätehuollon tavoitteet 

Jätehuollossa tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja 

jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. 

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muo-

dostuvan 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 
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energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. 

Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. 

2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN 

4§ Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestel-

mään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatet-

tava näitä jätehuoltomääräyksiä. 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu  liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 

Jätteen haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä 

jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräysvälineeseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljete-

taan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta 11 §:n mukaisiin kun-

nan jätelaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan 

järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

4.1. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Kemiönsaarella 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestetty Kemiönsaaren kunnassa Kemiönsaaren pääsaarella sekä 

saarilla, joihin on siltayhteys Kemiönsaaren pääsaarelta. Muilla Kemiönsaaren kunnan saarilla sijaitseva 

kiinteistö liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteen 

käyttäjäksi (10 §).  

 

5§ Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvel-

vollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen haltija voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen 

jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuu-

den piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jätelaitos tekee jätteen haltijan kanssa jätelain edellyttä-

män määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita 

kyseinen sopimus koskee. 

 

6§ Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

6.1 Kemiönsaaren kunnassa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kunnallinen jätelai-

tos (kunnan järjestämä jätteenkuljetus).  

6.2 Paimiossa, Salossa ja Sauvossa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön 

haltija (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).  

Liittyminen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tapahtuu niin, että 
kiinteistön haltija ottaa yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jäte-
huoltorekisteriin.  Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja 
kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on var-
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mistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys on jätelain vaatimalla tavalla rekisteröitynyt ELY- keskuksen 
ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jä-
tehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. 
 

7§ Kiinteistökohtainen jätteenkeräysväline 

Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräystä varten paikan ja tarvittavat keräysvälineet, joihin 

toimitetaan kiinteistöllä syntyvä kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä 

jätteenkuljetusta varten. 

 

8§ Kiinteistöjen yhteinen keräysväline 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt ja erilaiset yhteisöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella muodostaa 

ns. kimppoja ja käyttää yhteisiä keräysvälineitä. Taajamassa yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää naapu-

rikiinteistöt. Haja-asutusalueella yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä 

enintään kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä.  

Kilometrisääntöä ei sovelleta, 

• jos kyseessä ovat saman yksityistien tai -tiestön varrella olevat kiinteistöt 

•  jos kyseessä ovat vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepai-

kan yhteyteen. 

Kiinteistöjen yhteisen sekalaisen yhdyskuntajätteen keräysvälineen tilavuuden (litra) ja tyhjennysvälin (viik-

ko) on oltava kaikkien mukanaolijoiden jätteille riittävä. 

Keräysvälineen haltijan on tehtävä yhteisen keräysvälineen käytöstä tai siitä luopumisesta kaikkien osapuol-

ten yhteystiedot sisältävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltolautakunnalle vähintään kahta viikkoa ennen yhtei-

sen keräysvälineen käyttöönottoa tai siitä luopumista. Yhteisellä keräysvälineellä on oltava yhteyshenkilö.  

Jätehuoltolautakunnalle tehtävästä ilmoituksesta on selvittävä 

- Yhteisen keräysvälineen yhteyshenkilö 

- Kerättävä jätelaji 

- Keräysvälineen/-välineiden sijainti, koko ja määrä sekä tyhjennysvälit 

- Keräysvälineen tyhjentävä yritys (ei Kemiönsaarella) 

- Kiinteistöjen osoitteet tai kiinteistörekisterinumerot sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja kotiosoitteet  

- Kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen asunto, vapaa-ajan asunto) 

- Vakituisten asuinkiinteistöjen asukasmäärä 

Yhteisen keräysvälineen käytöstä on tehtävä uusi ilmoitus heti, jos kimpassa on tapahtunut muutoksia. 

Ilmoitus on uusittava vähintään kolmen vuoden välein.  

 

9 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljetta-

minen 

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

sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen 
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osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta joko itse kuljet-

tamalla tai tilaamalla jätelaitoksen tai muun toimijan tarjoaman noutopalvelun. 

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

määräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä.  Jätteen haltijan on 

poistettava kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumaton jäte jäteastiasta ja toimitettava se kunnan 

osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

10§ Sekajätteen aluekeräys Kemiönsaaressa 

Sekajätteen keräys on toteutettu alueellisena keräyksenä Kemiönsaaren kunnassa, muilla saarilla kuin Ke-

miönsaaren pääsaarella tai saarilla, joihin on siltayhteys Kemiönsaaren pääsaarelta. Näiltä saarilta kiinteis-

tön haltijan tulee kuljettaa kiinteistöllä syntyvät sekajätteet aluekeräyspisteiden yhteisiin keräysvälineisiin. 

Pisteiden käyttömahdollisuudesta on maksettava taksanmukainen vuosimaksu pistettä ylläpitävälle kunnal-

liselle jäteyhtiölle. 

Aluekeräyspisteitä voivat käyttää vain aluekeräyspisteiden käytöstä maksavat taloudet.  

Aluekeräyspisteiden keräysvälineeseen saa laittaa vain kotitaloudessa syntyvää ja roskapussiin mahtuvaa 

sekajätettä. Keräysvälineiden ulkopuolelle ei saa jättää jätettä.  

Sen, joka käyttää aluekeräyspistettä väärin, on korvattava väärinkäytöstä aiheutuneet kustannukset jätepis-

teitä ylläpitävälle kunnalliselle jäteyhtiölle.  

Sekajäte on toimitettava aluekeräyspisteeseen niin usein, ettei se aiheuta hygieenisiä haittoja, roskaantu-
mista tai hajuhaittoja kiinteistöllä.  
 
Jätehuoltolautakunta voi hyvin perustellusta syystä myöntää aluekeräykseen kuuluvalle kiinteistölle oikeu-

den siirtyä kiinteistöittäiseen keräykseen, jos se on kohtuullisesti toteutettavissa. Muutosta tulee hakea 

kirjallisesti jätehuoltolautakunnalta.  

 

11§ Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoit-
tamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei 
kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat kunnallisen jätelaitoksen järjestämät vastaanotto-
paikat, kuten jäteasemat, jätekeskukset ja hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan 
tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Kunnallisen jätelaitoksen on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista internet-
sivuillaan. 
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjei-
den mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paik-
koihin. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsitte-
lypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanotto- 
tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 
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3 JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 

12§ Erikseen lajiteltavat hyötyjätteet  

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajitelta-
va erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. 
 
Lasi, metalli, kartonki ja pahvi toimitetaan kunnallisen jätelaitoksen hyötyjätepisteeseen, jäteasemalle tai 
jätekeskukseen. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pak-
kausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämään 
tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan 1.1.2016 alkaen. 
 
Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuu-
luu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin jätehuoltomääräysten 14  ja 15 §:n 
mukaisesti. Kiinteistöjen on hankittava keräysvälineet erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuolto-
määräysten mukaisesti. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan keräyksen 
lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yh-
dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta 
näiden jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n mukaisesti. 
 
Jos kiinteistö ei ole 14 ja 15 §:n perusteella velvollinen järjestämään kiinteistökohtaista pakkausjätteen 
erilliskeräystä, voi kiinteistön haltija itse tilata kunnan  pakkausjätteelle vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen 
ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan 
1.5.2015 alkaen.  
 

13§ Sekajäte 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin hyötyjäte on laitettava 

kiinteistön sekajätteen keräysvälineeseen. Sekajätteelle tarkoitettuun keräysvälineeseen ei kuitenkaan saa 

laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä. 

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajätteelle  

tarkoitettu keräysväline joko kiinteistön itse järjestämänä tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämänä siten 

kuin näissä jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään. 

Pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä, 

voi laittaa sekajäteastiaan. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät 

PVC-muovia, on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan paikkaan.  
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14§ Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava omiin kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin seuraavasti: 

Asuinhuoneistojen 

lukumäärä  

Biojäte Kartonki ja 

pahvi 

Metalli Lasi Paperi 

5 tai enemmän X X   Kuten jäte-

lain 49 ja 50 

§ määräävät 
10 tai enemmän X X X X 

Biojäte voidaan erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä.  
 
Jos tuottajat ovat järjestäneet muovipakkausjätteelle alueelle keräyksen, on asumisessa syntyvä hyödyntä-
miskelpoinen muovipakkausjäte lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava tuottajan vastanottopaik-
kaan tuottajien antaman ohjeistuksen mukaisesti. Muutoin muovijäte on laitettava kiinteistön sekajätteen 
keräysvälineeseen. 
 
Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä kuljetusjärjestelmästä riippuen joko kunnallisen jätelai-
toksen tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa tuottajan jätehuoltojärjestelmään 
joko suoraan tai kunnallisen jätelaitoksen jätehuoltojärjestelmän kautta. 
 
Kiinteistöille on järjestettävä keräysvälineet näiden jätehuoltomääräysten nojalla erilliskerättäville hyötyjät-
teille 1.5.2015 mennessä.  

 

15§ Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä synty-

vien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjät-

teet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin seuraavasti: 

Jätelaji Erilliskerättävä, jos 

Biojäte kiinteistöllä on ruuan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä 

määriä (20 kg tai yli viikossa). 

Kartonki ja pahvi kartonkia ja/tai pahvia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa. 

Metalli metallia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa. 

Lasi lasia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa. 

Puu puuta kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa. 

Paperi Kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 
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Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan. 
  
Myös edellä mainittujen hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu yleinen 
vastaanottopaikka, on toimitettava hyötyjätteen vastaanottoon. 
 
Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä kuljetusjärjestelmästä riippuen joko kunnallisen jätelai-
toksen tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tuottajavastuun alaiset hyötyjätteet tulee kuljettaa tuottajan 
jätehuoltojärjestelmään joko suoraan tai kunnallisen jätelaitoksen järjestelmän kautta. Muut hyötyjätteet 
kuljetetaan kunnallisen jätelaitoksen vastaanottopaikkaan. 

 

16§ Muut erikseen kerättävät jätteet 

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erik-

seen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitet-

tava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. 

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

räyksissä erikseen (§ 41) annettujen määräysten mukaisesti. 

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte sekä puutarhajäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä 

näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan vastaanot-

topaikkaan. 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa syntyvä ra-

kennus- ja purkujäte, lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, käsitellään  syntyvä jäte 

kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kunnallisen jätelai-

toksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.  

4 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY 

 

17 § Kompostointi 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Kompostori on sijoitettava, ra-

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

Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Jos kyseessä on useamman kuin 

kolmen huoneiston yhteinen kompostori, on kompostorille nimettävä vastuuhenkilö. 

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

postorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Jos kompostointi on ympärivuotista, on kompostorin 

oltava lämpöeristetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä kunnossa.  

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja asumisessa syntyvää lietettä saa kompostoida 38 §:ssä 

määrätyin ehdoin. Kompostointi tulee tehdä näitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 



 

15 

 

kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. 

Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäi-

sen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.  

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa. Puutarhajätteen kompostoinnis-
ta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaeläinten lisääntymistä.  
 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida, on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan paikkaan.  
 
Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 
 
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi 

jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 

Kompostorin tai kompostin sijoittamisesta kiinteistölle määrätään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 

ja rakennusmääräyksissä. Kompostori tai komposti tulee sijoittaa riittävälle etäisyydelle talousvesikaivosta 

tai vesialueesta, siten kuin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään.  Kompostin tai kompostorin 

sijoittamisessa kiinteistön rajan välittömään läheisyyteen on sovittava naapurin kanssa.  Kompostori voi-

daan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennuslupa-asiakirjoissa mer-

kittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.  

18 § Jätemylly 

Kunnalliseen jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. 

19§ Jätteen polttaminen 

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

saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. 

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätalou-
dessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä, sekä käsittelemätön-
tä puujätettä.  
 
Lämmityksen yhteydessä saa kiinteistön tulipesässä polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa käsitte-
lemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. 
 
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 
 

20§ Jätteen hautaaminen 

 
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Eviran ohjeistuksen mukaisesti. 
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21§ Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan ylijäämämaan, tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen, suunnitel-
mallinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, 
että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä.  
 
Muusta hyödyntämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhty-
mistä.  
 
Hyödyntämättä jäänyt ylijäämämaa sekä tiili- ja betonijäte on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoit-
tamaan vastaanottopaikkaan.  
 

5 JÄTTEEN KERÄYSVÄLINEET 

22§ Keräysvälineiden tyypit 

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä keräysvälineitä näiden jätehuoltomääräysten mu-
kaista jätteiden keräämistä varten. 
 
Keräysvälineen on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää 
jätemäärää. 
 
Keräysvälineet on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Tarpee-
seen nähden liian suuria keräysvälineitä käyttämällä ei voi perustella pidempää tyhjennysväliä. 
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa keräysvälineinä voidaan käyttää 
1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka kestävät 
koneellisen kuormauksen ja pesun, 
2. kannellisia kontteja tai muita vastaavia isoja säiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti pakkaavaan jäteau-
toon kiinteistöllä, 
3. vaihtolavasäiliöillä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai 
käsittelypaikkaan, 
4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä tai 
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita keräys-
välineitä. 
 
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä tai pelkkää jätesäkkiä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteen-
kuljetuksessa keräysvälineenä. Paimion, Salon ja Sauvon alueilla on luovuttava 31.12.2015 mennessä jä-
tesäkkitelineen tai jätesäkin käytöstä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jätesäkkiteline tai jätesäkki 
on korvattava näiden määräysten mukaisella keräysvälineellä. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnallinen jätelaitos voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti 
muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna 
työturvallisuutta. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa 
jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei 
aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 
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23§ Keräysvälineen merkitseminen 

 
Keräysvälineet on varustettava kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, keräysvälineeseen 
kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksis-
sä käytettyjä jätelajinimityksiä (13 §, 14 §, 15 §).  
 
Keräysväline on merkittävä kiinteistön osoitenumerolla tai muulla tunnisteella.  
 
Lisäksi kaikissa keräysvälineissä on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot ja tieto siitä, minne tyhjennyksiä 
koskevista epäkohdista voi ilmoittaa. Jätelajimerkinnöistä vastaa keräysvälineen omistaja, tyhjennystiedois-
ta kuljetuksen suorittaja. 
 

24§ Keräysvälineen täyttäminen 

Keräysvälineeseen saa laittaa vain siihen tarkoitettua jätettä.  

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

keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuus-

riskin. Käsin siirrettävä kiinteistökohtainen keräysväline saa painaa korkeintaan 60 kg. Koneellisesti kuor-

mattavat kontit saavat painaa enintään 200 kg/m3. Jäte tulee aina sijoittaa keräysvälineeseen niin, että 

keräysvälineen kansi menee kiinni. 

Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai keräysvälineiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään 

sellaista, mitä ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

Jätteet tulee keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista keräysvälinee-

seen. Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin 

ennen sen sijoittamista biojäteastiaan.  

Biojätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakat-

tava tiiviisti ennen sijoittamista keräysvälineeseen. 

Jätteet on sijoitettava keräysvälineeseen siten, että se on aina mahdollista tyhjentää koneellisesti. 

Sekalaisen yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa: 

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

- vaarallisia jätteitä 

- erityisjätettä 

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

   aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, keräysvälinettä  

   käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle 

- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai jäteautoa tai vaikeuttaa  

   merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista 

- nestemäisiä jätteitä 

- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 

- käymäläjätettä tai jätevesilietteitä 

- rakennus- ja purkujätettä 
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- lääkkeitä 

- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä puutuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajätteen keräysvälineeseen 

tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.  

Lämpökattiloiden öljytuhka tai muu vastaava tuhka, noki ja kuona tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. 

25§ Tyhjennysvälit 

Keräysvälineet on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarpeen mukaan niin, ettei jättees-

tä aiheudu hajua, roskaantumista tai haittaeläimiä. Keräysvälineet on tyhjennettävä kuitenkin vähintään 

seuraavasti: 

Jätelaji viikot 18-40 viikot 41-17 

Sekajäte 4 viikkoa 4 viikkoa 

Sekajäte, kun biojäte kompostoidaan 

tai erilliskerätään 

8 viikkoa 8 viikkoa 

Biojäte 1 viikko 2 viikkoa 

Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäi-

liöön tai koneellisella jäähdytyksellä 

varustettuun säiliöön 

2 viikkoa 2 viikkoa 

Erilliskerätty hyötyjäte  6 kuukautta 6 kuukautta 

 

Erilliskerättyjen hyötyjätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niiden täyttymisen seura-

uksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon. 

Jos sekajätteen jäteastian haluaa tyhjennettävän neljää viikkoa pidemmin välein, tulee biojätteen kompos-

toinnista tai erilliskeräyksestä ilmoittaa kirjallisesti. Kirjallinen ilmoitus tehdään kunnalliselle jätelaitokselle 

alueilla, jotka kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Alueilla, jotka kuuluvat kiinteistön 

haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin, kirjallinen ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoi-

tuksesta on selvittävä  

- kiinteistön osoite 

- asukkaan nimi ja yhteystiedot  

- kiinteistön käyttö (vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto)  

- kompostorin tyyppi  

- yhteisen kompostorin vastuuhenkilö 

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön keräysvälineet on tyhjennettävä näiden jätehuol-

tomääräysten mukaisesti. 
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Vain kesäaikana (viikot 18-40) käytössä olevan vapaa-ajanasunnon keräysvälinettä tulee tyhjentää kyseise-

nä aikana näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jos keräysvälineeseen ei laiteta biojätettä, on tyhjen-

nyksen tapahduttava vähintään kolme kertaa kyseisen ajanjakson aikana.  

26§ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. 

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä neljästä viikosta kuuteen kuukauteen asiasta on sovittava kuljetus-

järjestelmän mukaisesti joko jätteenkuljettajan kanssa tai kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Jätteen kuljettaja 

antaa tiedon keskeytyksestä jätehuoltoviranomaiselle jätteenkuljetustietojen toimittamisen yhteydessä (§ 

33). 

Yli kuusi kuukautta kestävästä keskeytyksestä on lisäksi ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. 

Ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle edellytetään myös silloin, kun keskeytyksen syynä on laitoshoito, väliai-

kainen muutto, asunnon myynti tai vastaava syy. 

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määrätään näiden 

jätehuoltomääräysten 35 §:ssä. 

27§ Kunnossapito ja pesu 

Keräysväline on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaa-

raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Keräysvälineet on pestävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähin-

tään kerran vuodessa. Keräysvälineen pesusta vastaa sen haltija. 

6 JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKAT 

28§ Keräysvälineen sijoittaminen 

Keräysvälineet on sijoitettava paikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. 

Jos keräysvälineiden paikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin olla suoraan 

ulkotiloista. Ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. 

Keräysvälineet on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja keräysvälineiden siirtoon sopivalle alus-

talle. Paikka on mitoitettava siten, että kunkin jätelajin keräysvälineet voidaan siirtää tyhjennettäväksi siir-

tämättä muita keräysvälineitä. 

Tyhjentäjän käytössä on oltava siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet, jos keräysvälineiden siirtoväylän 

kaltevuus ylittää 1:5, tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat 

tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.  Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että työtä helpottavat laitteet ja 

rakenteet ovat tyhjentäjän käytössä. 

Keräysvälineet on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. 

Paikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräysvälineet sijaitsevat jätehuoneessa, on huolehdittava riittä-

västä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. 
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Keräysvälineille varattua tilaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräysvälineiden ulkopuolelle ei saa jättää 

jätettä tai muuta tavaraa, ellei keräysvälineen ulkopuolisen jätteen tai tavaran poisviemisestä ole erikseen 

sovittu jätteenkuljettajan kanssa. Ylimääräisen jätesäkin paino saa olla korkeintaan 15 kg. 

Kiinteistönhaltija vastaa keräysvälineiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnosta ja siistey-

destä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että keräysvälineiden siirtäminen ja tyhjen-

täminen on turvallista.  

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

vallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle  keräysvälineistä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa 

tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräysvälineille soveltuvaa paikkaa, 

kiinteistön haltijan on selvitettävä sopivan paikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään lähei-

syyteen. 

Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyh-

jentämään keräysvälineet. 

 

 

29 § Keräysvälineen sijoituspaikan tai keräysvälineen lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija haluaa lukita keräysvälineen tai keräysvälineen sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiin-

teistö kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin, on käytettävä lukkoa, johon jätteenkuljettajan yleisavain 

sopii. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäi-

liötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitetta-

va vastaanottopaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. 

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

desta. 

 

30 § Alueelliset keräyspaikat 

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnan että tuottajien järjes-

tämillä alueellisilla keräyspaikoilla.  

Alueelliselle keräyspaikalle, kuten hyötyjätepisteelle tai sekajätteen aluekeräyspisteelle, saa toimittaa aino-

astaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikalla on keräysväline. Jätteitä ei saa jättää keräysvälineiden 

ulkopuolelle. Mikäli keräysvälineet ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle vastaavalle keräyspaikalle. 

Hyötyjätepisteet ovat kaikkien näiden jätehuoltomääräysten alaisten kuntien asukkaiden ja vapaa-ajan 

asukkaiden käytössä kuntarajoista riippumatta. 

Alueellisesta keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava paikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyh-

jentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaan-

tumista. Keräyspaikasta vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka kunnossa ja siistinä sekä huo-

lehtia liukkaiden torjunnasta, ellei sopimuksella ole muuta sovittu. Keräyspaikassa tulee olla siitä vastaavan 

tahon yhteystiedot. 
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7 JÄTTEENKULJETUS 

31§ Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6 - 22 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 7 - 18.  

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

Tilapäinen jätteen kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu vain maanomistajan luvalla. 

Kootut jätteet on kuljetettava viivyttelemättä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai 

ympäristö- tai terveyshaittaa. 

32§ Kuljettaminen 

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettynä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana 

leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. 

Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiviydestä. 

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

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan 

sekoittaa vain, jos sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle. 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen 

jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

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

asiakirjan laatimisvelvoitteesta. 

 

33§ Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjen-

nystiedot kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä.  

Kunnallisen jätelaitoksen on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt 

tyhjennystiedot kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. 

Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain (kolmen kuukauden välein). Luovutet-

tavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä. Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavis-

sa olevassa muodossa. 

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipy-

mättä niiden luovuttamisen jälkeen. 
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34§ Kunnalliset jätteen vastaanotto – ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen 

jätelaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin.  

Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan 

1.5.2015 alkaen.  Niiltä osin kuin kunta täydentää tuottajien pakkauskeräystä, jätteet tulee kuljettaa kun-

nallisen jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.  Kunnallisen jätelaitoksen tulee mahdollisen väli-

varastoinnin jälkeen toimittaa jätteet tuottajien jätehuoltoon. 

Kunnallisista vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa kunnallisen jätelaitoksen internetsivuilla. 

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. 

Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan ylläpitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset jät-

teet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

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

vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittely-

paikaksi. 

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vas-

taanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.  

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jätelajeja, 

joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.  

 

 

8 ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUN-

TAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET 

35§ Saostussäiliöiden tyhjennysvälit  

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava 

tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisäl-

tävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vä-

himmäisvelvoitetta useammin.  

Jos kunnallisen lietteenkuljetuksen alueella sijaitsevan kiinteistön saostussäiliöön ei ole kiinteistön käyttä-
mättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen 
jälkeen, voi säiliön tyhjennykseen hakea keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti. Hakemuksessa 
on ilmoitettava peruste tyhjennyksen tarpeettomuudelle. Hakemus on jätettävä viimeistään 4 viikkoa en-
nen suunniteltua tyhjennysviikkoa. Jätehuoltoviranomainen voi määrätä tyhjennyksen suoritettavaksi, jos 
lietettä on syntynyt tai kiinteistön käytön perusteella lietteen syntyminen on todennäköistä.  
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Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietesäiliön tyhjennyksen voi jättää tilaamatta sellai-

sena vuotena, jolloin lietettä ei ole syntynyt tyhjennettäväksi kiinteistön käyttämättömyyden tai muun pe-

rustellun syyn vuoksi. Tyhjennyksen keskeytystä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti. Ilmoi-

tuksessa on kerrottava peruste tyhjennyksen tarpeettomuudelle. Jätehuoltoviranomainen voi ilmoituksen 

perusteella määrätä tyhjennyksen suoritettavaksi, jos lietettä on syntynyt tai kiinteistön käytön perusteella 

lietteen syntyminen on todennäköistä. 

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähin-

tään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava säännöllisesti ja tyhjennettä-

vä aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava sään-

nöllisesti ja pidettävä kunnossa. 

Kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyjärjestelmään liittyvät fosforinpoistokaivot on tarkistettava sään-

nöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. 

36 § Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi  

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan 

vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.  

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain 

sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. 

Mikäli pienpuhdistamon lietteen poistaminen sisältyy laitteiston ylläpitosopimukseen ja syntyvän lietteen 

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

ylläpitosopimuskumppanille. Tällaisista sopimuksista ja niiden sisällöstä on ilmoitettava jätehuoltoviran-

omaiselle. 

36.1 Lietteiden kuljetus Kemiönsaaren kunnassa 

Asumisessa syntyvä liete kerätään kunnan järjestämänä kiinteistöittäisenä keräyksenä Kemiönsaaren pää-

saarella sekä saarilla, joihin on siltayhteys Kemiönsaaren pääsaarelta sekä Rosala-Hiittisen ja Högsåran saa-

rilla. Muilla saarilla kiinteistön haltija vastaa jätevesilietteiden kuljetuksen järjestämisestä. 

36.2 Lietteiden kuljetus Paimion, Salon ja Sauvon alueilla  

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla sijaitsevan kiinteistön haltija vastaa jätevesilietteiden kuljetuksen 

järjestämisestä.  

37§ Kulku saostus- ja umpisäiliöille sekä säiliöiden kannet 

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että keräysvälineelle pääsee tyhjennyskalustolla. Tyhjennyskalustolla on 

päästävä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 40 metrin etäisyydelle keräysvälineestä. Tyhjennyskalus-

ton on päästävä tyhjennettäessä sellaiseen paikkaan, jossa korkeusero keräysvälineeseen on enintään 5 m. 

Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. 

Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että keräysvälineille pääsy ja tyhjentäminen on 

turvallista. 
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Lietesäiliöiden tyhjennysaukkojen kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän au-

kaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Kansien pitää olla ehjiä ja turvallisia, niin ettei kaivoihin pääse 

putoamaan kannen ollessa kiinni ja etteivät lapset saa niitä helposti auki. Tyhjentäjän on suljettava kansi 

huolellisesti. 

38§ Omatoiminen käsittely 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta tähän määräykseen sisällytettyjä tilanteita. 

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviran-

omaiselle.  

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen omassa asumisessaan syntyvän lietteen sekä lisäksi korkeintaan 

kolmelta lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää sen hygieeniseksi käsiteltynä lannoi-

tustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuoje-

luviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voi-

massa olevaa lainsäädäntöä.  

Ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle laatii se , joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Ilmoi-

tuksesta tulee selvitä 

- hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot 

- käsiteltävän ja hyödynnettävän lietteen määrä ja laatu 

- kiinteistöt, joilta liete on peräisin, 

- kuvaus käsittelystä, jolla liete hygienisoidaan, 

- hygienisoidun lietteen käyttötarkoitus ja -tapa,  

- pellon sijainti ja ala, jonne hygienisoitu liete levitetään ja peitetään. 

Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä harmaiden 

jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantove-

si. Mikäli kiinteistöllä on käytössään painevesi, nestemäisen lietteen kompostointi on mahdollista vain, jos 

jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomäärä-

yksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta 

vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen 

kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti. 

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa koh-

den ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. 

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnallisen jätelaitok-

sen osoittamaan paikkaan. 

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravintee-

na pelloilla. 

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien järjestelmien jätevesilietteitä tai jäteve-

siä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. 
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9 ROSKAANTUMISEN EHKÄISY 

39§ Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuol-

toon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. 

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

on sijoitettava riittävästi ja kattavasti keräysvälineitä eri jätelajien keräämistä varten. 

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai ta-

pahtuman kokoonkutsujaa. 

Keräysvälineet on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilai-

suuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa keräysväli-

neet on tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. 

Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa jätteen arvioituun syntymäärään perustuen 

näiden jätehuoltomääräysten 15 §:n mukaisesti. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilai-

suudessa tarjoillaan elintarvikkeita. 

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle vähintään kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja 

esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

 

40§ Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Jätteen sijoittaminen keräysvälineen ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 

Keräysvälineen ylläpitäjän on huolehdittava sen riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 

10 VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET 

41§ Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. 

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

paikkoihin vähintään kerran vuodessa. Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetukses-

sa. 

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava kunnallisen jätelai-

toksen niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi säh-

kö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanotto-

paikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämi-

sestä kunnallisen jätelaitoksen kanssa tai kunnallisen jätelaitoksen niille osoittamaan paikkaan. 
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Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä 

vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. 

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien 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. Jos alkuperäispakkausta 

ei voi käyttää, on pakkaukseen merkittävä jätteen laatu.  

 

42§ Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Muilla kuin asuinkiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitus-
sa 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 ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nes-
temäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle 
reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen 
paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava kerä-
yspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 

Kiinteistöllä ei saa varastoida vaarallisia jätteitä 12 kuukautta kauemmin.  

 

43§ Erityisjätteet 

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

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

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. 

Tunnistettava  biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukai-

seen käsittelyyn. 

11 MUUT MÄÄRÄYKSET 

44§ Tiedottamisvelvoite 

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

määräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon 

toteutumista kiinteistöllä.  

Jätteenkuljetuspalvelun tuottajan on tiedotettava jätteenkuljetusta tilaavalle näiden jätehuoltomääräysten 

sisällöstä ja ilmoitusvelvoitteista. Ilmoitusvelvoitteita ovat:  

- Yhteisestä jäteastiasta ilmoittaminen 8 §. 
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- Ilmoitus biojätteen kompostoinnista tai erilliskeräyksestä 25 § 

- Ilmoitus kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä 26 § 

 

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä jäte-

huoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 

45§ Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat viranomaiset ovat  kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

sekä alueen ELY-keskus. 

46§ Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää hakemuksen joh-

dosta poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta on haettava aina kirjallisesti. 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa 

vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 

 

47§ Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2015 ja niillä kumotaan: 

 1.1.2009 voimaan tulleet Kemiönsaaren kunnan jätehuoltomääräykset 

 1.7.2006 Halikon kunnassa, 1.1.2007 Kiikalan kunnassa, 1.9.2006 Kiskon kunnassa, 1.6.2006 

Kuusjoen kunnassa, 12.6.2006 Muurlan kunnassa, 1.1.2007 Paimion kaupungissa, 1.9.2006 

Perniön kunnassa, 1.7.2006 Perttelin kunnassa, 1.9.2006 Salon kaupungissa, 1.1.2007 Sauvon 

kunnassa, 1.9.2006 Suomusjärven kunnassa, 1.9.2006 Särkisalon kunnassa voimaan tulleet 

kunnan jätehuoltomääräykset 

 

 


