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Jätehuoltoviranomaisen tehtävät

Jätelautakunta:

• hyväksyy jätehuoltomääräykset

• päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
• hyväksyy jätetaksan
• määrää jätemaksut sekä käsittelee niitä koskevat muistutukset ja hakemukset
• hyväksyy jätemaksujen siirtämisen ulosottoon
• päättää jätteiden kuljetusjärjestelmästä (sekajätteen ja lietteenkuljetuksen osalta)
• ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä

Kuva: LHJ

• Jätelautakunta toimii LHJ:n toimialueen kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena
• Jätelautakunnassa on 16 jäsentä: yksi jokaisesta kunnasta
• Isäntäkuntana toimii Forssa

• Osa viranomaispäätöksistä on delegoitu jätelautakunnan alaisuudessa työskenteleville 
viranhaltijoille (jätehuoltopäällikkö ja -suunnittelija)



• Jätelain (2011/646) mukaisesti kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista 
oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä

• Jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuollon käytännön toteuttamista kunnissa
• Jätehuoltomääräyksissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja eri jätejakeiden erilliskeräyksestä, 

jäteastioiden vaatimuksista ja tyhjennysväleistä, kimppa-astioiden käytöstä sekä kompostoinnista
• Jätehuollon ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvontaviranomaisena toimivat kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen ELY-keskukset
• Nykyiset LHJ:n toimialueen jätehuoltomääräykset ovat astuneet voimaan 1.9.2018. Jätelaki- ja 

asetusmuutosten myötä jätehuoltomääräykset tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana.
• Jätelautakunta tulee valmistelemaan jätehuoltomääräysten muutoksia yhteistyössä jäteyhtiön ja kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisten edustajien kanssa
 Ennen lopullista hyväksymistä, jätehuoltomääräysten luonnos tulee yleisesti nähtäville ja kuntalaisille varataan 

mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta

Jätehuoltomääräykset



• 7 §: Kiinteistön haltijan tehtävänä on järjestää kiinteistöille jätehuoltomääräysten mukainen 
keräyspaikka ja hankkia tarvittavat jäteastiat. Keräyspaikka voi olla kiinteistön oma tai useamman 
kiinteistön yhteinen (kimppa-astia).

• 12 §: Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla 
käytössään sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia. Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle 
tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista 
jätettä tai hyötyjätteitä.

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyspaikan järjestäminen



Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet (13 §)
Taajama-alueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin 
jäteastioihin seuraavasti:

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä

Biojäte Kartonkipakkausjäte Metallipakkausjäte Lasipakkausjäte Paperi

5 tai enemmän X
kuten jätelain 
49 § ja 50 §
määräävät40 tai enemmän X X X X

 1.7.2023 alkaen:

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä

Biojäte Kartonkipakkausjäte Metallipakkausjäte Lasipakkausjäte Muovipakkausjäte Paperi

5 tai enemmän X X X X X
kuten jätelain 
49 § ja 50 §
määräävät

* Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä ja haittaeläinsuojatussa kompostorissa



Jäteastiatyypit (19 §)
• Kiinteistöllä tulee olla käytössä riittävä määrä jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden 

keräämistä varten. Jäteastiatyypit tulee valita siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille, koneelliseen 
kuormaukseen sekä käytössä olevalle jätteenkuljetuskalustolle.

• Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen

• Jäteastian kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan 
kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan tahon yhteystiedot
 kuljetusjärjestelmämuutos: LHJ tulee tarroittamaan jäteastiat kunnan järjestämän kuljetuksen osalta



Jäteastiatyypit (19 §)
Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää: 

• käsin siirreltäviä, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja kannellisia jäteastioita, jotka voidaan tyhjentää koneelliseen kuormaukseen ja pesuun

• kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 

• maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka voidaan tyhjentää koneellisesti jäteautoon ajoneuvossa olevalla nosturilla

• puristinsäiliötä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi

• koukku-, vaijeri- ja ketjutartunnallisia peitettävissä olevia vaihtolavasäiliöitä, joissa jätteet kuljetetaan peitettynä vastaanotto- tai käsittelypaikkaan

• poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita (esim. paperisäkkiin haravointijätettä)

Jätehuoltomääräyksiin tullaan esittämään jäteastioiden osalta seuraavia muutoksia koskien kunnan järjestämää 
kuljetusta (bio- ja pakkausjätteet):

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa soveltuvia astioita olisivat jatkossa:

• takalastattavat ja käsin siirrettävät pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävät jäteastiat

• maahan upotetut tai upottamattomat nosturilla tyhjennettävät jäteastiat

Seuraavat astiatyypit jäisivät pois käytöstä: jäteautoon etulastattavat säiliöt, jätesäkkitelineet, pikakontit ja vaihtolavasäiliöt



Jäteastioiden täyttyminen ja jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden 
kuljettaminen (9 § ja 20 §)
• Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, 

jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi voi aiheuttaa tyhjentäjälle 
työturvallisuusriskin.

• Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista

• Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian 
tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta.

• Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi 
sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, tai jotka eivät sovellu kerättäväksi alueellisiin 
kierrätyspisteisiin, on toimitettava LHJ:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltija vastaa tällaisten 
jätteiden kuljettamisesta itse.



Jäteastioiden tyhjennysvälit (21 §)

Tyhjennysvälit enintään
kesäaikana        

(viikot 18-40)
talviaikana

(viikot 41-17)

Sekalainen yhdyskuntajäte 4 4
Sekalainen yhdyskuntajäte taajamassa 2 4

Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiinteistöllä on hyvin 
hoidettu biojätteen lajittelu ja erilliskeräily tai kompostointi 8 8

Biojäte 1 2
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella 

jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 2 4

• Erilliskerättävien pakkausjätteiden (kartonki, metalli, lasi, paperi, muovi) jäteastiat on tyhjennettävä riittävän 
usein siten, ettei astioiden ylitäyttymisestä seuraa näiden jätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon

• Kaikki jäteastiat tulee tyhjentää riittävän usein niin, ettei jäteastiasta aiheudu roskaantumista, haju-, 
viihtyvyys- tai ympäristöhaittoja

• Tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli voi olla ympärivuotisesti 4 viikkoa



Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset (22 §)
• Jätepisteen esteettömyys: Jäteastiat on sijoitettava ensisijaisesti keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa 

ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, 
tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla se 
saadaan pysymään auki.

• Keräyspaikka on mitoitettava niin, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä 
muita astioita

• Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee esteettömästi vähintään 10 
m etäisyydelle jäteastioista. Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä (esim. syväkeräysastiat) on 
sijoitettava niin, että jäteauto pääsee tyhjentämään ne esteettä.

• Keräyspaikan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuus ja se on sijoitettava riittävän kauas 
rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Jos keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on 
huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja valaistuksesta.

• Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet ja 
rakenteet, jos jäteastian siirtoväylä on hyvin kalteva tai jos siirtoväylällä on työturvallisuusriskejä aiheuttavia 
kynnyksiä, portaita tai muita esteitä.



Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset (22 §)
• Jätetilojen lukitus: Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastialle johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, 

että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei 
ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajalla on yleisavain.

• Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen 
toimintakuntoisuudesta

• Jätetilojen kaksoispesällisiä lukkoja tullaan edellyttämään kunnan järjestämän kuljetuksen osalta
• Lukot tulee olla asennettuna ja sarjoitettuna LHJ:n jätehuollon yleisavaimelle 1.1.2023 mennessä

Jätehuoltomääräyksiin tullaan esittämään lukitusten osalta seuraavaa muutosta:



Yhteisen jäteastian perustaminen eli kimppa-astia (8 §)
• Lähekkäin tai yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia 

yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä
• Kimppa-astian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla vähintään 600 l, jos sitä käyttää yli 20 henkeä tai yli 5 

kiinteistöä
• Kimppa-astian käytöstä on ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle/jäteyhtiölle, jolta jäteastian tyhjennys on 

tilattu. Ilmoituksen tulee sisältää vastuuhenkilön (kimppaisännän) yhteystiedot, tiedot jäteastian sijainnista 
ja koosta sekä tiedot jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä.

• Jätekimpan vastuuhenkilön on ilmoitettava kimppa-astiaa tyhjentävälle taholle sen käytössä tapahtuvista 
muutoksista

• Taajama-alueella jäteastia voi sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä
• Kiinteistön/kimppaisännän, joka järjestää astian sijoituspaikan ja sopii sen tyhjennyksestä, tulee varmistaa, 

että kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta 
tai että tätä kauempana olevat kiinteistöt ovat hakeneet jätehuoltoviranomaiselta poikkeusluvan astian 
sijaintivaatimuksista



Alueelliset jätteiden keräyspaikat (23 §)
Jos taloyhtiö sijoittaa jätepisteensä muualle kuin omalle tai kimppakiinteistön hallinnoimalle alueelle, 
sovelletaan jätepisteeseen seuraavia alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevia määräyksiä:

• Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen tulee hakea 
maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Lisäksi 
keräystoiminnasta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

• Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, 
puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön 
likaantumista tai roskaantumista

• Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla nähtävillä siitä vastaavan tahon yhteystiedot



Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen kiinteistöllä (31 ja 32 §)
• Muilla kuin pien- tai omakotikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua 

erillisessä katetussa lukitussa/valvotussa tilassa, tai vaarallinen jäte tulee kerätä kaappeihin tai astioihin, 
joista sitä ei voi vapaasti poistaa

• Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin 
vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa

• Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. Tarkemmin 
vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä on säädetty jäteasetuksessa (8 ja 9 §).

• Keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa 
käyttävien nähtävissä. Lisäksi keräyspisteen käyttäjiä on tiedotettava siitä, kuinka vaarallisten jätteiden 
keräys kiinteistöllä on järjestetty.

• Asumisessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava LHJ:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esim. SER-jäte ja paristot sekä akut) on toimitettava tuottajien 
niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin.



Tiedottamisvelvoite (35 §)

• Kiinteistön haltijalla on velvoite tiedottaa kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä 
työskenteleviä jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja 
kuljetusjärjestelyistä

• Kiinteistön haltijan on seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä



Muuta huomioitavaa
• Jätekatoksia ja -tiloja koskevista tarkemmista rakennusmääräyksistä kannattaa olla yhteydessä kunnan 

rakennusvalvontaan

Jätelautakunnan yhteystiedot:
• Jätehuoltomääräykset ym. löytyy jätelautakunnan nettisivuilta: www.jateltk.fi
• Sähköposti: jatelautakunta@forssa.fi / veera.hyvarinen@forssa.fi
• Puh. 03 4141 5329

Kiitos!
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