
   

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta, Utajärven
kunnan jätehuoltoviranomainen. Nämä jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu jätelain
(646/2011) 91 §:n nojalla. Lupa- ja valvontalautakunta on hyväksynyt ne 22.10.2014/linkki
Utajärven dynastyyn  ja määrännyt tulemaan voimaan 1.11.2014.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Yleistä

Jätelain 91§ mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia
paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty
tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

2 § Tavoitteet

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden
määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

3 § Yleiset huolehtimisvelvoitteet

Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä
toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin
vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.

Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti
energiana.

Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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4 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan,
koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa
toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.

Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä
lajikohtaisesti erikseen.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin
verrattavaa pihan, puutarhan ja puistojen hoidossa syntyvää biojätettä.

Keräyspaperilla tarkoitetaan kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa
paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä,
suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta,
toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta.

Hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä
materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka.
Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, puu, lasi, muovi ja metalli. 

Ongelmajätteellä (ovat nykyisin vaarallisia jätteitä) jätettä, joka kemiallisen tai
muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat mm. liima-, maali-, ja liuotinainejätteet, ohenteet,
puunsuoja- ja kyllästysaineet, kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt,
raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput, öljyjätteet, lääkkeet ja saastuneet maat.

Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana,
kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei ole ongelmajätettä.
Erityisjätteitä ovat mm. teurasjätteet, karjanlanta/lietelanta, käymäläjätteet,
terveydenhuollosta syntyvät biologiset jätteet, pistävät ja viiltävät jätteet ja
asbestijätteet.

Ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä
jääneitä maa-aineksia.

Lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä,
puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä muodossa
olevia jätteitä.



   

Jätteiden keräysvälineillä säkkejä, astioita, erotuskaivoja, säiliöitä, lavoja ja muita
vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta varten.

Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita
toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

5 § Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä, kuten ruohoa, puidenlehtiä ja muita
niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa.
Komposti on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä. Kompostoimattomat
puutarhajätteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

 Eloperäistä talousjätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin
ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä.
Kompostori ei saa aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

 Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai
vesialuetta, eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi tontin rajaa.
Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta
hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

6 §  Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen
yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kiinteistöllä syntynyttä
kuivaa paperia, pahvia, kartonkia sekä käsittelemätöntä jätepuuta. 

Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien yms. jätteen avopoltto on asemakaava-alueella
ja muulla taajaan asutulla alueella kielletty.

7 § Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin
ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty.

8 § Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty.

9 § Lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Eviran ohjeistuksen mukaisesti Evira.fi

HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN LAJITTELU

10 § Jätteiden lajittelu ja erilliskeräily kiinteistöllä

Jätteen haltijan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Jätteiden lajitteluvelvoite on
yleinen ja koskee kaikkia Utajärvellä asuvia ja toimivia. Lajitellut hyöty- ja
erityisjätteet sekä vaaralliset jätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toisistaan.
Jätteet toimitetaan niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin tämän
jätehuoltomääräyksen mukaisesti. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet toimitetaan
tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin.



   

Kiinteistöille on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet
jätteille seuraavasti:

Asuinkiinteistöt, joissa on vähintään neljä (4) huoneistoa:

 keräyskelpoinen paperijäte
 biojäte, erilliskeräys tai kompostointi (suositus)

Muut kiinteistöt, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu ja ravintolakiinteistöt

 keräyskelpoinen paperijäte
 biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava,

erilliskeräys tai kompostointi (suositus)
 pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa,
 lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa
 puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa
 metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kg vuodessa.

Kaikki hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on
ohjattava hyötykäyttöön.

Myös edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee toimittaa hyötyjätteet
alueellisiin keräyspisteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan kompostoida biojäte.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia ja
urheilutapahtumia.

11 § Rakennustoiminnasta syntyvät tuotanto ja purkujätteet:

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on
lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi seuraavasti:

 Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:

 puhdas puuaines
 paperi ja pahvi
 metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet
 betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka ja kipsijätteet
 styrox
 lasi
 asfaltti
 ylijäämämaa
 muu hyötykäyttöön soveltuva jäte

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:

 erityisjätteet kuten asbesti
 hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte



   

Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:

 erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan

12 §  Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa 

Puhtaita ylijäämämaita (alle 500 m3) tai murskattua kierrätysasfalttia (alle 50 m3)
sekä koti-taloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä betoni- ja
tiilijätettä (alle 50 m3) voidaan kertaluontoisesti käyttää maarakenteissa korvaamaan
neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Kierrätysasfaltin sekä betoni- ja tiilijätteen
hyödyntäminen pohjavesialueella on kielletty. 

Betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita,
betoniterästä tai muuta rakennusjätettä ja sen tulee olla murskattu käyttötarkoitukseen
sopivaksi (palakoko alle 150 mm). Betoni- ja tiilijäte tulee peittää tai päällystää.
Murskattu kierrätysasfaltti tulee sijoittaa maarakenteen pintaan.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava hyödyntämisestä kirjallisesti Oulun seudun
ympäristötoimeen vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

JÄTTEIDEN KERÄYS

13 §  Koko kunta kuuluu sopimusperusteiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmän
piiriin. Jätteen haltijan on tehtävä sopimus jätteen kuljetuksesta asianmukaisen
jätteenkuljettajan kanssa.

14 § Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.
Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja –tilojen tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt
tekniset perusvaatimukset.

15 § Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin,  ellei lupa- ja
valvontalautakunta tai sen määräämä viranhaltija ole jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla
päättänyt, että se on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle
sijoitettuihin yhteisiin keräysvälineisiin.

16 § Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella
käyttää samoja keräysvälineitä. Lupa- ja valvontalautakunta tai sen määräämä
viranhaltija voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön.

17 § Keräysastian haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja
puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös keräilyastioiden
ympäristön siisteydestä on huolehdittava.

18 § Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin
keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei voida muusta syystä voida panna
keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään
läheisyyteen jätteille varattuun paikkaan.



   

19 § Yhdyskuntajätteen keräilyvälineisiin ei saa panna:

1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) ongelmajätteitä;
4) erityisjätteitä;
5) käymäläjätettä;
6) ainetta tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden

käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; eikä
7) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn

takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa
merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

8) keräyspaperia tai muita hyötyjätteitä

Edellä kohdissa 1-8 tarkoitettujen jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava
erikseen annettuja säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Erityisjätteen pakkaamista, kuljetusta ja käsittelyä koskevat ohjeet on esitetty liitteessä
2.

20 §  Tuhkaa ja nokea saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen
vastaanottopaikkaan vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhkan on oltava
kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä.

ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS

21 § Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista
jätteistä.

22 § Mikäli kiinteistönhaltija on järjestänyt kiinteistöllä syntyville ongelmajätteille tai
joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen
lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti
poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten
tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.

 Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen
paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkia tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on
lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys
kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

23 § Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava kuljetusta varten  kunnan
järjestämiin keräyspaikkoihin. Tiedot kulloinkin käytössä olevista keräyspaikoista saa
Utajärven kunnasta ja Oulun jätehuollosta.

24 § Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan
omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.



   

 Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se mihin jäte
on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta ja pyydettäessä esitettävä
jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

25 § Öljynerotuskaivoja ja hiekanerotuskaivojen pohjalietteitä, joihin on sekoittunut öljyä
saa tyhjentää vain asianmukaiset luvat omaava toiminnan harjoittaja.
Tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu on
pidettävä kirjaa.

26 § Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, tiivispohjaiselle
reunakorokkein varustetulle alustalle sijoitetuissa kullekin jätelajikkeelle varatuissa
asianmukaisissa, merkityissä astioissa.

KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN

27 § Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat
keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on
tyhjennettävä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavin määrävälein:

jätelaji pisin tyhjennysväli
kesäaikana (kesä-elokuu) talviaikana(syys-toukokuu)

sekajäte, jossa on biojätettä 2 viikkoa 4 viikkoa

sekajäte, jossa ei biojätettä tarvittaessa * tarvittaessa *

biojäte 1 viikko 2 viikkoa

syväkeräysastiaan kerätty biojäte

kuiva ja puhdas hyötyjäte

tarvittaessa

tarvittaessa
*astiat on  tyhjennettävä vähintään 3 kuukauden välein kiinteistön ollessa käytössä.

 Keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee mitoittaa niin,
että tyhjennysväli on edellä mainittu.

28 § Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta
terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 

29 § Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä umpikaivojen lietetilat on tarkistettava
vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa, saostuskaivojen lietetilat on
tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

30 § Milloin jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, tekninen lautakunta tai sen
määräämä viranhaltija voi päättää edellä mainitusta poikkeavan tyhjennysvälin. 

31 § Jätteen kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo 22.00-06.00
välisenä aikana.



   

32 § Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen
järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat
jätteet eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi muiden jätteiden kanssa.

33 § Vapaa-ajan asunnon jäteastioiden tyhjennysvälit

Kesäaikana, 1.6.-31.8, käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on liityttävä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vähintään kesäajaksi. Vapaa-ajan kiinteistön
polttokelpoisen jätteen keräysastia on tyhjennettävä tarpeen mukaan, kuitenkin
vähintään kaksi kertaa kesäkauden aikana. Jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä
biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI

34 § Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain yleiselle
jätteiden vastaanotto-,  käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle tai muulle kiinteistölle, jolla
niiden käsittely, varastointi tai hyötykäyttö on sallittua. 

35 § Tiedot jätteiden vastaanottopaikoista saa Oulun jätehuollosta ja ylijäämämaan osalta
Utajärven kunnasta.

36 § Jätteestä annettavat tiedot:

Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen haltijan tai muun tuojan
annettava kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta
pyydettäessä kirjallisena sekä tuotaessa ongelmajätettä jätteen siirtoasiakirja.

 Teollisuusjätettä, lietettä tai erityisjätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä selvitys
jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen
haltija.

 Jos kaatopaikalle tuodaan toistuvasti saman jätteen tuottajan samanlaatuista jätettä
riittää, että asiakirjat annetaan ennen kuin ensimmäinen jäte-erä toimitetaan
kaatopaikalle.

 Jos jätteestä on tehtävä kaatopaikkakelpoisuustesti, on jätteen haltijan seurattava
jätteen laatua ja esitettävä tiedot kaatopaikan pitäjälle vähintään kerran vuodessa, jos
jätettä tuodaan edelleen kaatopaikalle.

37 § Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä
olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää
varovaisuutta.



   

38 § Jätteiden keräily kunnan / kaupungin jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä
niiden poiskuljettaminen on sallittu vain jätehuollon toteuttamisesta vastaavan
viranomaisen luvalla.

MUUT MÄÄRÄYKSET

39 § Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin
rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on
toimitettu.

40 § Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä
työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys-, ja kuljetusjärjestelyistä pysyvästi
nähtävillä olevin ohjein.

41 § Lupa- ja valvontalautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen näistä
määräyksistä. Lupa- ja valvonta lautakunta voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia
ohjeita ja määräyksiä.

42 § Näiden määräysten noudattamista valvoo Utajärven kunnan lupa- ja
valvontalautakunta. Lupa- ja valvontalautakunta on velvollinen pitämään yllä
kiinteistörekisteriä jätteenkuljetusjärjestelmän piirissä olevista kotitalouksista Jätelain
xx §:n mukaisesti. Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä on tuomittava, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon
Jätelain 60 §:n mukaisesti.

VOIMAANTULO

43 § Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 01.11.2014 ja niillä kumotaan
01.07.2013 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.

Utajärvellä 22.10.2014 Utajärven kunnan lupa- ja valvontalautakunta



   

LIITE 1.  Keräysvälineitä, -paikkoja ja –tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset
järjestetyssä jätteenkuljetuksessa.

1. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti
tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä
haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista.

2. Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:

 käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja
tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein
varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;

 kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen
koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;

 maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan
koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu
puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen ja;

 poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen
keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

3. Biojätteen koneellisessa keräilyssä tulee käyttää kannellisia koneelliseen
kuormaukseen soveltuvia jäteastioita, joihin hyönteisten ja muiden haittaeläinten
pääsy on estetty.

4. Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet
on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä.

5. Jäteautossa tulee näkyä kyltti, jossa kerrotaan kerätäänkö ko. autolla keräyskierroksilla
bio- vai sekajätettä.

6. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:

 - harmaa kaatopaikalle vietävä sekajäte
 - vihreä keräyspaperi- ja pahvijäte
 - ruskea biojäte
 - punainen ongelmajäte
 - sininen neste- ja kotelopakkaukset
 - keltainen muovi
 - valkoinen lasi
 - musta metalli

 Merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta oikean väristä ko. astiaan
kerättävää jätettä osoittavaa tarraa.

7. Käsin siirrettäväksi tarkoitetut keräysvälineet saavat täysinä painaa enintään 55 kg.



   

8. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että kuormaus
jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja
vähintään 5 metrin päähän muista käsin siirrettävistä jäteastioista.

9. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava
näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin.

 Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta.

10. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee
siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erillään oleva ilmavaihto, sekä vesijohto,
viemäri ja valaistus. 

11. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta
varten, tulle olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja
katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä
voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita.
Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista olla alle 1:10.

12.  Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja
keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet
voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.

13. Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä
pakkauksilla. Käymälä, jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös
vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin
käymäläjätettä.

LIITE 2. Erityisjätteiden pakkaaminen, kuljetus ja käsittely

 Asbesti:
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja ja lujia
pakkauksia tai säiliöitä. Asbesti pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi
erottuvalla suomen- ja ruotsinkielisellä tekstillä ”Asbestijätettä: Pölyn hengittäminen
vaarallista”. Asbestijätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Asbestijäte toimitetaan
omana kuormanaan Ruskoon jätteenkäsittelyalueelle. Asbestijätteen viennistä tulee
ilmoittaa etukäteen jätteenkäsittelyalueen henkilökunnalle.

Terveydenhoidossa syntyvä erityisjäte, ns sairaalajäte:
Viiltävä, pistävä, haavauttava jäte (esim. neulat, ruiskut, veitset ohuet lasiampullit,
peitinlasit) pakataan väljästi tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja
läpäisemättömiin astioihin. Pakkaukset merkitään tekstillä ”viiltävä ja pistävä”. 
Biologinen jäte (esim. tunnistamattomat elimet, elinten osat, kudoskappaleet,
leikkausjätteet, veriputket, hyvin veriset ja märät sidetarvikkeet, veriset laitteistot,
bakteeri- ja soluviljelmät, koe-eläinjätteet) pakataan tiiviisti pakkauksiin, jotka



   

merkitään tekstillä ”Biologinen jäte”. Biologinen jäte sijoitetaan
jätteenkäsittelyalueelle välittömästi haudattuna.
Tunnistettava biologinen jäte (esim. sikiöt, amputoidut raajat, muut tunnistettavat
elimet ja kudososat) toimitetaan poltettavaksi.
Tartuntavaarallinen jäte (esim. ruttoa, pernaruttoa tai hemorragisia kuumeita
sairastavien potilaiden hoidossa syntyvä jäte) on ongelmajätettä ja tulee toimittaa
poltettavaksi. Jäte pakataan muiden ominaisuuksien mukaisiin tiiviisiin pakkauksiin,
jotka merkitään tekstillä ”Tartuntavaara”.

Teurasjätteet ja kuolleet eläimet toimitetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle
erityisjätteenä käsiteltäväksi.

Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava Utajärven jäteveden puhdistamon
pumppaamoon paineellisesti lietevaunusta purkaen tai Oulun jäteveden puhdistamolle.
Lietelanta voidaan toimittaa Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolle.  


