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Jätetilana käytetään yleensä aitausta, katosta tai 
huonetta. Toimiva jätetila helpottaa jäteastioiden 
tyhjentämistä ja antaa siistin vaikutelman sekä lisää 
viihtyisyyttä ja myös turvallisuutta.

Jätetilalle etsitään turvallinen ja toimiva sijainti tontilla. 
Se sijoitetaan asukkaiden ja jäteauton kulkureitin 
varrelle, jotta pääsy tilaan on helppoa niin asukkaille 
kuin jätteenkuljettajallekin. Jäteautolla täytyy päästä 
jäteastioiden lähelle. Tarvittaessa tontille asetetaan 
opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen 
pysäköinnin kieltävä merkki.

Hiekoitus ja lumityöt tehty talvella. Lumikasat eivät 
estä kulkua jätekatokselle.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna 
varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai 
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Jätetila



Jäteastiat ja -katokset on sijoitettava 
siten, että tulipalon syttymisen ja 
leviämisen vaara on vähäinen

Jäteastioiden turvaetäisyydet 
rakennusten räystäs-linjasta ilman 
paloeristystä :

•4 metriä yksittäiset 240 ja 600 litran 
roska-astiat

•6 metriä useamman roska-astian 
rivistöt

•8 metriä jätekatokset ja palavaa 
materiaalia sisältävät vaihtolavat

•Palosuojattujen jäteastioiden ja 
syväkeräysastioiden osalta 
noudatetaan ensisijaisesti valmistajan 
ilmoittamia suojaetäisyyksiä.

•https://www.pelastuslaitos.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/

Paloturvallisuus

”Lukituksella ja 
pihavalaistuksella 

pienennetään 
tuhopolttoriskiä, 

sekä lisätään 
käyttäjien 

turvallisuutta”



Jäteauto tarvitsee kantavan ajoväylän.
Ajoväylän leveys pitää olla vähintään 4 metriä ja 
vapaata kulkukorkeutta tarvitaan 4,5 metriä. Jos 
ajoväylä on kapeampi tai matalampi, on jäteastioiden 
oltava käsin siirrettäviä.

Syväsäiliöiden yläpuolella pitää olla myös reilusti tilaa, 
jotta säiliöt voidaan tyhjentää nosturilla. Erityisesti 
huomioitava sähkönsiirtolinjojen läheisyys. Lisäksi on 
huomioitava nosturin ulottuvuus sivusuunnassa.

Jäteauton on päästävä tasaiselle alustalle tyhjennyksen 
ajaksi.

Turvallisuuden takia olisi parasta, ettei jäteauton 
tarvitsisi peruuttaa piha-alueella tai peruutusmatka 
olisi mahdollisimman lyhyt.

Talvella on järjestettävä kulkuväylien liukkauden 
torjunta niin autolle, kuin kuljettajallekin.

Kulkuväylät





Jätekatoksessa tulisi olla:

•ovi, jonka saa lukittua auki

•yleisavaimella toimiva lukko

•valaistus kunnossa

•jäteastiat sijoitettu siten, että jokaisen saa 
tyhjennettyä ilman muiden astioiden 
siirtämistä

•painavimmat ja useimmiten tyhjennettävät 
astiat lähinnä ovea

•astioiden merkintätarrat (jätelajitarrat) 
kunnossa

•ei kynnyksiä tai tarvittaessa ramppi.

Lähde: Rosk´n roll

Toimiva ja 
turvallinen jätekatos

”Toimivissa 
jätetiloissa astioiden 
tyhjennykset sujuvat 
esteettä ja 
turvallisesti. Myös 
asukkaan on 
vaivatonta ja 
miellyttävää käydä 
viemässä jätteet 
oikeisiin 
jäteastioihin”



Jätetilan mitoituksessa huomioitavia tekijöitä ovat 
syntyvän jätteen määrä, lajiteltavien jätteiden määrä 
sekä astioiden tyhjennysväli.

Jätetilan tulisi olla sellainen, että jokainen jäteastia 
voidaan tyhjentää siirtämättä muita. Eniten käytössä 
olevat ja useimmiten tyhjennettävät astiat olisi hyvä 
olla lähimpänä ovea. Tilankäytön kannalta paras muoto 
katokselle on suorakaide, jossa astioita on molemmilla 
puolilla kulkuväylää.

Uutta jätekatosta rakennettaessa tai vanhaa 
uudistaessa kannattaa miettiä tulevaisuuden 
jätehuollon tarpeita. Lajittelu lisääntyy jatkuvasti, ja 
jätetilojen tulisi palvella vielä vuosienkin päästä. 
Käytännössä jätetiloihin olisi hyvä jättää tyhjää tilaa 
vähintään yhdelle 660-litraisen jäteastialle.

Jätetilan mitoittaminen



Jätelaskuri



Astioiden jakamista ja tyhjentämistä 
varten  LHJ tarvitsee avainkopiot 
kaikista lukollisista jätekatoksista, 
jätejakeittain -> Keväällä 2023.

Jatkossa siirrytään käyttämään 
jätekatosten lukituksissa 
jätehuoltomääräysten mukaisesti 
yleisavainta.

Alueen lukkoliikkeisiin toimitettu 
yleisavaimen mallikappale.

Jätetilojen lukitukset

”Lukolliset 
katokset 

pitää 
sarjoittaa 

jätehuollon 
yleisavaimen 

mukaan”
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