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1 Luku
TAVOITE JA SOVELTAMISALA
1 § Tavoite ja soveltamisala
Kaikessa toiminnassa on huolehdittava, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti
mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia
muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
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.
Jätehuoltomääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään jätelain 10 luvussa.
2 Luku
MÄÄRITELMÄT
2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
biojätteellä eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa myrkytöntä jätettä;
elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä
käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan
tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa
sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;
eläinjätteellä vähäriskistä eläinjätettä, joka ei aiheuta vakavaa
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle levittämällä tarttuvia tauteja;
energiajätteellä erikseen kerättyä energiantuotannossa hyödyntämiskelpoista jätettä, joka ei ole materiaalina hyödynnettävissä ja
joka ei sisällä haitallisia aineita;
erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai
käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla,
mutta jotka eivät ole ongelmajätteitä;
haja-asutusalueella kaava- ja suunnittelutarvealueiden ulkopuolisia alueita;

TOHMAJÄRVEN KUNTA

3(21)
Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan
ottaa talteen, käyttää uudelleen tai muutoin hyödyntää ja joiden
keräily ja vastaanotto on järjestetty;
hyötyjätteiden keräyspisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja keräysvälineitä eri hyödyntämiskelpoisia jätelaatuja varten;
hyödyntämiskelpoisella jätteellä yleisesti sellaista jätettä, joka
näissä määräyksissä tai niiden nojalla annettavissa määräyksissä
tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi aineena tai energiana hyödyntämistä varten;
jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, säiliöitä, lavoja ja
muita vastaavia välineitä sekä saostus-, umpi- ja erotuskaivoja,
joihin jätteet kiinteistöillä kootaan sieltä kuljettamista varten;
jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on;
keräyspaperilla kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainonta-julkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta;
korkealaatuisella keräyspaperilla sellaista keräyspaperia, joka
koostuu vain valkoisesta toimistopaperista, kuten konekirjoitus- tai
kopiopaperista taikka atk-listapaperista ja muusta niihin rinnastettavasta paperista ja jossa ei ole mukana kotikeräyspaperia;
kotikeräyspaperilla muuta kuin korkealaatuista keräyspaperia eli
kotikeräyspaperia ovat jätteenä käytöstä poistetut sanomalehdet,
aikakauslehdet, suoramainontajulkaisut, puhelinluettelot, postimyyntiluettelot, kirjekuoret ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet;
keräyskartongilla erikseen kerättyjä kuitupakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä, paperi- ja kartonkipakkauksia yms., jotka voidaan hyötykäyttää;
keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia;
keräysmuovilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia ja muuta
käytöstä poistettua keräyskelpoista muovia;
keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta
keräyskelpoista metallijätettä;
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kiinteistönhaltijalla kiinteistönomistajaa tai omistajan vertaista
haltijaa tai tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa vuokramiestä;
kompostoinnilla biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja
muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista
hapellisissa olosuhteissa;
lasijätteellä käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia ja muuta
käytöstä poistettua keräyskelpoista lasia;
lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, erotuskaivojen lietettä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia aineita;
lannalla, virtsalla ja lietelannalla maataloustuotannossa syntyvää eläinperäistä jätettä ja puristenesteellä tuorerehun varastoinnissa syntyvää nestettä;
maa- ja kiviaineksella rakennus- tai maa- ja vesirakennustoiminnassa syntyvää vaaratonta maa- ja kiviainesjätettä;
ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle;
pakkausjätteellä valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettua pakkausta tai pakkausmateriaalia, jonka sen haltija on poistanut tai
aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä,
lukuun ottamatta tuotantojäännöstä;
puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja
muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää
biojätettä;
rakennusjätteellä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa
sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyvää jätelain tarkoittamaa
jätettä;
riskijätteellä terveydenhuollon laitosten viiltäviä ja pistäviä jätteitä, kudosjätteitä tai näihin verrattavia jätteitä;
ruokajätteellä kotitalouksissa, laitoskeittiöissä, ravitsemusliikkeissä ja elintarviketeollisuudessa syntyvää jätettä, joka sisältää
lihaa;
sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen;

TOHMAJÄRVEN KUNTA

5(21)
Tohmajärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

suurella yleisötilaisuudella tilaisuutta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaa yli 500 henkilöä;
yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä,
ei kuitenkaan ongelmajätettä ja
ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä
käyttämättä jääneitä maa-aineksia.

3 Luku
JÄTTEIDEN KERÄILY KIINTEISTÖLLÄ
3 § Liittyminen jätteenkuljetukseen
Kunnan alueella jätteen haltijan tulee liittyä jätelain mukaiseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
4 § Kunnossapito
Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun
kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Tämä ei koske keräilyssä käytettäviä jätesäkkejä.
5 § Keräilyvälineet
Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:
1) märkälujasta paperista tai muovista valmistettuja lujia jätesäkkejä, jotka on sijoitettava kannellisiin telineisiin ja suojattava sateelta sekä muulta kastumiselta ja eläimiltä;
2) käsin siirrettävissä olevia kannellisia, pyörällisiä ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Kaikki käsin siirrettävissä olevat jäteastiat tulee
varustaa pyörillä;
3) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäte-autojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet
kuljetetaan käsittelypaikalle;
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4) maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki
voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon tai joihin sijoitettu jätesäiliö
soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen
kuormaukseen;
5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien
tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä ja
6) saostus- ja umpikaivoja sekä erotuskaivoja, jotka on rakennettu
hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
6 § Merkitseminen
Eri jätelajien keräilyyn tarkoitetut erilliset keräilyvälineet on merkittävä jätelajin mukaan. Keräilyvälineissä suositellaan käytettäväksi
seuraavia värejä:
Paperi ja pahvi
vihreä
Kuitupakkaukset
sininen
Metalli
musta
Keräyslasi
valkoinen
Biojäte
ruskea
Ongelmajätteet
punainen
Sekajäte
harmaa
Energiajäte
oranssi
Muut (nestepakkaukset, tekstiili, muovi)
keltainen
Jos keräysväline ei ole suosituksen mukainen, on kerättävää jätejaetta osoittavassa tarrassa suositeltavaa käyttää edellä mainittuja tunnusvärejä.
7 § Enimmäispainot ja keräilyvälineiden sijoittaminen
Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa
enintään:
Jätesäkit ja 120 l astiat
20 kg
121- 240 l astiat
40 kg
241- 660 l astiat
60 kg
Muut koneellisesti kuormattavat jätesäiliöt ja keräilyvälineet
100 kg/m3.
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 muista käsin siirrettävistä jäteastioista.
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Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella, seinäkkeellisellä katoksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Aitaukset ja katokset on mitoitettava riittävän väljiksi ja mahdolliset kynnykset rakennettava niin mataliksi, että keräilyvälineet
voidaan joustavasti tyhjentää.
Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen
jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä, muusta ilmanvaihdosta
erotettu ilmanvaihto ja valaistus sekä tarvittaessa vesijohto ja
viemäri. Jätehuoneeseen on järjestettävä suoraan ulkotiloista sisäänkäynti.
Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden
kuormausta ja kuljetusta varten, tulee 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. Ovien ja aukkojen tulee olla riittävän väljiä astioiden siirtämistä varten. Alueet ja
väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli
mahdollista, olla alle 1:10.
Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää
esteettä.
8 § Etäisyydet ja kuivakäymälät
Työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän asuinkiinteistön jäteastiat tulee sijoittaa kauemmaksi kuin
viiden metrin päähän kiinteistön ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiston ikkunoista.
Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät tai käymälät, joista jäte
siirretään erikseen kompostoitavaksi, on varustettava tiiviillä pakkauksella tai astialla. Käymälä, jonka luo pääsee imutyhjennykseen soveltuvalla kuljetusajoneuvolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa
panna muuta kuin käymäläjätettä.
Ympäristölautakunta voi sallia muidenkin keräilyvälineiden käytön,
mikäli niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ne soveltuvat kunnan alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään.
Kiinteistöllä oleviin hyötyjätteiden keräilyvälineisiin noudatetaan
soveltuvin osin mitä edellä tässä luvussa on määrätty.
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4 Luku
ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄILY
9 § Ongelmajätteiden lajittelu
Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.
10 § Ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä
Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin
niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla
erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista
jätteitä ei voida vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen
selvästi merkitty keräysväline. Kun ongelmajätteitä varastoidaan
ulkona, on keräyspiste rakennettava niin, etteivät asiaankuulumattomat pääse niihin käsiksi.
Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat
ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanotto-paikkoihin on järjestetty.
11§ Ongelmajätteiden varastointi
Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, niille tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle
alustalle sijoitetuissa astioissa. Keräykseen saa käyttää vain tiiviitä, kannellisia säiliöitä, joissa on sisällöstä kertova teksti.
12 § Ongelmajätteiden vastaanottopaikat
Alempana mainitut ongelmajätteet voidaan toimittaa kuljetusta
varten seuraavaan yhteiseen keräyspaikkaan ellei niitä toimiteta
suoraan käsiteltäviksi ympäristölupaviranomaisen hyväksymään
paikkaan. Suurehkojen ongelmajäte-erien toimittamisesta tulee
sopia etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa.
Kotitalouksien ongelmajätteet:
Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste, Voimatie 1
Kontiosuon jäteasema
tai muu osoitettu vastaanottopaikka.
Öljyvesiseokset ja vastaavat öljyiset jätteet:
Ympäristölupaviranomaisen hyväksymä paikka.
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Kotitalouksien jäteöljy:
Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste, Voimatie 1
Öljyiset maat:
Kontiosuon jäteasema tai ympäristölupaviranomaisen hyväksymä
paikka
Jätteen haltijan tulee pitää kirjaa toiminnassa syntyvistä ja kiinteistöllä varastoitavista ongelmajätteistä, josta ilmenee ongelmajätteiden laatu, määrä ja alkuperä. Kirjanpitoon on merkittävä
myös ongelmajätteiden toimitusaika ja -paikka.
Jätteen haltijan on säilytys- ja kuljetusastioiden rakenteessa, varustelussa, merkinnässä, suojauksessa ja sijoituksessa otettava
huomioon, mitä kemikaaleista ja vaarallisista kemikaaleista (paloja räjähdysvaaralliset, ympäristölle vaaralliset ja terveydelle vaaralliset) on erikseen säädetty tai määrätty.

5 Luku
YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KERÄYS
13 § Kuljetuksen piiriin kuuluvat jätteet
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan jätelain 10 §:n 1
momentissa tarkoitetut jätteet.
14 § Keräilyvälineiden määrä
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden
keräysvälineitä kiinteistön jätehuollon tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
15 § Sekajätteiden keräily
Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin.
Ympäristölautakunta voi jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla päättää,
että jäte on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava
alueelle sijoitettuihin yhteisiin keräysvälineisiin.
Jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen keräilyvälineeseen sijoittamista likaantumisen ja pilaantumisen aiheuttamien haittojen
välttämiseksi.
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16 § Yhteiset astiat
Kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä.
Kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen jätteiden keräilyn piirissä,
joko omalla tai yhteisellä sopimuksella, katsotaan ilman eri ilmoitusta keräyspisteen käyttäjäksi.

17 § Kunnossa- ja puhtaanapito
Keräysvälineen omistajan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Seka- ja biojätteen keräysastiat tulee pestä tarvittaessa.

18 § Keräilyvälineiden ulkopuolelle kerättävät jätteet
Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa
niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei
muusta syystä voida panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätteelle
varattuun paikkaan. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että ne
eivät aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Keräilyvälineen ulkopuolelle ei kuitenkaan saa laittaa biojätettä tai
pilaantuvaa sekajätettä. Keräysvälineen välittömään läheisyyteen,
2 metrin säteellä siitä, saa sijoittaa vain sellaista jätettä tai tavaraa, joka on tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

19 § Jätteet, joita ei saa laittaa keräilyvälineisiin
Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna:
1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) ongelmajätteitä;
4) käymäläjätettä;
5) erityisjätettä;
6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia;
7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille,
keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville
henkilöille;
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8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai
kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista;
9) suuria määriä puutarhajätteitä ja puiden ja pensaiden leikkuujätteitä eikä
10) keittiörasvoja ja -öljyjä, sähkö- ja elektroniikkaromua, ajoneuvojen renkaita.
Edellä mainitun laatuiset jätteet on jätteen haltijan joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille tarkoitettuihin jätteenkäsittelypaikkoihin. Näitä ovat ongelmajätteille tarkoitetut vastaanottopaikat, yleisen jätteenkäsittelypaikan yhteydessä olevat vastaanottopaikat, ja muut erikseen
ilmoitettavat vastaanottopaikat.
Saostus- ja umpikaivolietteet, joita ei kiinteistöllä käsitellä yhdessä
lannan ja virtsan kanssa, on toimitettava Kemien jäteveden puhdistamolle. Vaaraton maa- ja kiviainesjäte, jota ei käsitellä luvanvaraista rakentamista koskevan suunnitelman perusteella, tulee
toimittaa hyötykäyttöön, Kontiosuon jäteasemalle tai muuhun ympäristöluvan mukaiseen paikkaan.
20 § Tuhka ja muut pölyävät jätteet
Kiinteistöllä syntyvä tuhka on kerättävä palamattomasta aineesta
tehtyyn astiaan. Jos tuhkaa ei käytetä maanparannusaineena tai
muuhun vastaavaan tarkoitukseen, se voidaan laittaa yhdyskuntajätteiden keräilyvälineeseen tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa.
Tuhka tulee kostuttaa tai muulla tavalla varmistaa, että se ei aiheuta palovaaraa. Hienojakoinen, pölyävä ja vaaraton aines tulee
laittaa jätteiden keräilyvälineeseen tiiviissä, kestävässä pakkauksessa.
21 § Asbesti
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti
suljettuja, lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä seuraavalla, selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta
noudattaen.
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6 Luku
HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN KERÄYS
22 § Jätteiden lajittelu
Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että uudelleen tai muutoin hyödyksi käytettävät jätteet, hyötyjätteet, erityisjätteet, riskijätteet ja ongelmajätteet pidetään erillään muista
jätteistä.
Hyötyjätteen kuljettajalla on oikeus ympäristölautakunnan määräämin ehdoin sijoittaa keräilyvälineensä kiinteistön tiloihin jätteen
haltijan kanssa sovittavaan paikkaan kiinteistöllä syntyvien jätteiden lajittelua varten ja käyttää hyväkseen astioihin kertyvä lajiteltu
jäte, jos kunta on sopinut lajitellun jätteen, hyötyjätteen, kuljetuksen järjestämisestä urakoitsijan tai yhteisön kanssa tai se on kunnassa muutoin järjestetty.
Keräilyvälineestä ei saa aiheutua sanottavaa haittaa kiinteistön
käytölle. Näiden keräilyvälineiden osalta on soveltuvin osin otettava huomioon, mitä edellä jätteiden keräilyvälineistä on määrätty.
Lajitellun jätteen keräilyvälineisiin ei saa koota muita kuin keräyksen kohteena olevia jätteitä.
Muilla kuin keräilyn suorittajilla ei ole lupa käyttää keräilyvälineeseen kertyneitä jätteitä hyväkseen.
23 § Hyötyjätteiden lajittelu
1) Asuinkiinteistöt
Asuinkiinteistöillä tulee hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten keräyspaperi(kotikeräyspaperi) , -pahvi, -kartonki, -lasi, -muovi, metalli, -tekstiili, energiajäte tai muut hyödyntämiskelpoiset jätteet
pitää erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty tai muut hyödyntämisvelvoitteet sitä edellyttävät.
Asemakaava-alueella kerros- ja rivitaloissa tulee kompostointiin
kelpaava biojäte lajitella erikseen ja sitä varten tulee tarvittaessa
olla oma astia. Biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä näiden
määräysten 8 luvun mukaisella tavalla. Muussa tapauksessa tulee jätteen haltijalla olla tarpeelliset astiat bio-jätteen keräilyä varten, jos erilliskeräily alueella on järjestetty.
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2) Muut kuin asuinkiinteistöt
Muilla kuin asuinkiinteistöillä tulee hyödyntämiskelpoinen keräyspaperi (kotikeräyspaperi, korkealaatuinen keräyspaperi), -pahvi, kartonki, keräysmetalli, -lasi, -muovi ja puujäte pitää erillään ja
toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen,
kun sellainen on järjestetty tai muut hyödyntämisvelvoitteet sitä
edellyttävät. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee pitää erillään
ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.
Muilla kuin asuinkiinteistöillä on eloperäinen jäte lajiteltava, kompostoitava tai toimitettava muualle käsiteltäväksi, jos sitä muodostuu yli 50 litraa viikossa ja jos erilliskeräily alueella on järjestetty.
Jos kiinteistöllä on hyväksytty ympäristölupa, on lisäksi noudatettava siinä olevia lajittelumääräyksiä.
3) Suuret yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuuksissa tulee hyödyntämiskelpoinen paperi- ja pahvisekä biojäte pitää erillään ja varata niille tarpeellinen määrä keräilyvälineitä. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten keräyskartonki, -lasi, -muovi, -metalli tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.
Yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on esitettävä suunnitelma tilaisuuden luvan myöntävälle viranomaiselle. Suunnitelma on esitettävä riittävän ajoissa ennen tilaisuuden järjestämistä,
kuitenkin viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.
4) Yleistä
Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta tulee noudattaa
jätelaissa ja asetuksissa annettuja velvoitteita sekä lajittelussa
noudattaa ohjeita, jotka jätteen vastaanottaja on antanut.
24§ Puutarhajätteet
Puutarha- sekä puiden ja pensaiden leikkuujätteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä, on koottava erikseen ja toimitettava niille osoitettuun käsittelypaikkaan.
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25§ Rakennusjätteiden käsittely
Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja
muista rakennusjätteistä ja -aineista:
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet;
2) kyllästämättömät puujätteet;
3) metallijätteet;
4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet; sekä
5) keräyspahvi ja –paperi
Rakennustoiminnassa syntyvät muut hyödyntämiskelpoiset jätteet
kuten keräyslasi, -muovi ja energiajäte on lajiteltava ja kerättävä
erikseen ja toimitettava niille osoitettuihin käsittelypaikkoihin, kun
se on mahdollista.
Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät erityisjätteet kuten asbesti ja kyllästetty puutavara on kerättävä ja käsiteltävä erikseen.
Rakentamisessa ja purkamisessa on huomioitava rakennusjätteitä koskeva maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55 § 2 momentin
mukainen ilmoitusvelvollisuus.
Tämä määräys ei koske yksityishenkilöiden suorittamia pienimuotoisia omassa taloudessa suoritettavia rakennus- ja korjaustöitä.
7 Luku
JÄTTEIDEN KULJETUS
26 § Tyhjennysvälit
Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet
sopivat keräysvälineisiin ja että keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:
Jätelaji

Pisin tyhjennysväli

Sekajätteet, ei sisällä biojätettä

kerran neljässä viikossa

Biojäte

kahden viikon välein

Lajitellut hyötyjätteet

tarvittaessa

Sekajätteen keräysväline, jossa jätteen lämpötila ei ylitä +5C kerran kahdessatoista (12) viikossa.
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Sekajätteen keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat
puristimet tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa viikossa.
Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa päättää edellä mainittua pidemmän tyhjennysvälin, mikäli se jätteen määrän ja laadun tai säilytys- ja keräilytekniikan vuoksi on mahdollista.
Jos keräilyvälineiden tyhjentämistä ei ole suoritettu riittävän usein
ja kiinteistöllä syntyvän jätteen määrän tai laadun takia siitä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle, voi ympäristölautakunta
määrätä jätteiden keräilyvälineet tyhjennettäväksi edellä mainittuja tyhjennysvälejä useammin.
27 § Hygieeninen ja terveydellinen haitta
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle
hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.
28 § Erotuskaivojen tyhjennysvälit, ongelmajätteiden toimittaminen
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat (kaivot liitetty viemäriverkostoon) on tyhjennettävä
tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:
hiekanerotuskaivot
kaksi kertaa vuodessa;
rasvanerotuskaivot
kerran vuodessa;
saostuskaivot
kaksi kertaa vuodessa;
öljynerotuskaivot
kaksi kertaa vuodessa.
Kaivot, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon, tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.
Jätteen haltijan on huolehdittava säännöllisesti ongelmajätteiden
toimittamisesta edelleen käsiteltäviksi. Samaa ongelmajäte-erää
saa varastoida kiinteistöllä enintään 12 kuukautta.
29 § Saostuskaivolietteet
Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, mielellään kuitenkin kahdesti vuodessa.
Jos saostuskaivoihin johdetaan vain harmaita vesiä (ei käymälä
vesiä), tulee saostuskaivot tyhjentää vähintään joka toinen vuosi.
Saostuskaivolietteet toimitetaan käsiteltäväksi lietteidenkäsittely
laitokseen tai käsitellään lainsäädännön sallimilla tavoilla (esim.
kalkkistabilointi maatilalla).
Umpikaivo tulee tyhjentää niiden täyttyessä. Umpikaivolietteet
toimitetaan käsiteltäviksi lietteidenkäsittelylaitokseen.
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Jätteenhaltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpikaivojen tyhjentämisajoista sekä paikoista, jonne kaivoista kerätyt lietteet toimitetaan. Myös pois toimitettujen umpikaivolietteen määrästä tulee jätteenhaltijan pitää kirjaa.

30 § Suuret jäte-erät
Kiinteistön haltijan on huolehdittava itse tai sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jäte-määrien kuljetuksesta, jos ne eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi yhdessä muun yhdyskuntajätteen kanssa.

31 § Kuljetusvälineet
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa:
1) umpikorisessa kuljetusvälineessä;
2) puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä;
3) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä.
Rakennustoiminnasta syntyvä jäte ja muu jäte tulee kuljettaa umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä. Mikäli jätettä poikkeuksellisesti tai 28 §:n tarkoittamissa tapauksissa kuljetaan muulla tavoilla tulee huolehtia siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuorma on peitettävä
esim. riittävän tiheällä verkolla tai pressulla.
Pölyävää, pienikokoista tai kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä.
8 Luku
JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ
32 § Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan tarkoitukseen suunnitellussa
kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty.
Käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava terveystarkastajalle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä
kompostoinnista.
Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät
haitta-eläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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33 § Kompostoinnin erityismääräykset
Biojätteen ja puutarhajätteen kompostoinnissa asemakaavaalueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:
1) Kompostoinnin on tapahduttava kestävästä materiaalista, esimerkiksi lujasta muovista tai puusta valmistetussa kannellisessa
säiliössä. Siinä tulee tarvittaessa olla pohja tai pohjaverkko, joka
estää haittaeläinten pääsyn kompostiin, mutta sallii ilmankierron
kompostissa. Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee aina tapahtua
lämpöeristetyssä kompostorissa (kompostointisäiliössä).
2) Elintarvikejätekompostia ei saa poistaa säiliöstä ennen kuin
jätteet ovat selvästi maatuneet. Maatuneen elintarvikejätekompostin voi jälkikompostoida kompostisäiliön ulkopuolella riittävää
huolellisuutta noudattaen.
3) Kompostia ei kuitenkaan saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi
kaivoa eikä 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin
suostumusta. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä
naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn
jätehuollolle varattuun tilaan.
4) Biojätekompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia ja kompostituotteen käyttöä.
Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu jätelain
mukainen lupa.
34 § Jätemyllyt
Jätemyllyllä jauhettua elintarvike- tai biojätettä ei saa johtaa yleiseen viemäriverkkoon. Jätemyllyn asentaminen viemäriverkkoon
liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin on kielletty.
35 § Elintarvikejätteet, ruokajätteet
Elintarvikejätteitä ja ruokajätteitä ei saa käyttää tuotantoeläinten
ravinnoksi.
Ulkomaanliikenteestä tuleva elintarvikejäte tulee pitää erillään
muusta jätteestä.
Lisäksi tulee huomioida poikkeuksellisten olosuhteiden aikana
annetut erityismääräykset elintarvike- ja ruokajätteiden käsittelystä.
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36 § Jätteen polttaminen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.
Lämmityksen yhteydessä keskuslämmityskattilassa tai muussa
lämmitykseen tarkoitetussa tulipesässä saa polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia sekä vähäisessä määrin paperia ja
pahvia.
Avopolttona saa polttaa puhdasta käsittelemätöntä puutavaraa,
kuivia risuja ja oksia, sekä taajama-alueen ulkopuolella maa- ja
metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä,
kuten olkia ja hakkuutähteitä.
Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle savu-, noki-, haju- tai
terveyshaittaa.
Avopolton osalta on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty
tai määrätty.
Muu jätteenpoltto on kielletty.
Määräys ei koske jätteenpolttoa johon on saatu jätelain mukainen
lupa

9 Luku
JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI
37 § Kaatopaikkakelpoisuus
Yleisiin jätteiden käsittely ja vastaanottopaikkoihin ei saa toimittaa
muun yhdyskuntajätteen joukossa sellaisia jätteitä, joille on erikseen järjestetty lajittelu tai vastaanotto muualla.
Käsittely- ja vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta
tulee tarpeen mukaan osoittaa niiden hyödyntämis- tai kaatopaikkakelpoisuus. Päätöksen jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta tekee viime kädessä se ympäristönsuojelulain tarkoittama viranomainen, jonka toimivaltaan käsittelypaikan valvonta kuuluu.

38 § Kunnan järjestämä jätteiden käsittely
Kunta järjestää vain jätelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn.
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39 § Ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelyasemalle toimitettavien jätteiden vastaanottopaikat
Edellä 8 luvussa tarkoitetut jätteet, joita ei jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee toimittaa seuraaviin vastaanottopaikkoihin:
Jätteet, jotka on toimitettava ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelyasemalle
jätelaji
sekajäte

vastaanottopaikka
Kontiosuon jäteasema

biojäte

Kontiosuon jäteasema

umpikaivot ja
saostuskaivolietteet:

Kemien jätevedenpuhdistamo

lajitellut hyötyjätteet:

Tohmajärven kunnan alueelliset
keräyspisteet

rasvanerotuskaivon lietteet:

Kemien jätevedenpuhdistamo

yritysten ongelmajätteet:

Kontiosuon jäteasema

puutarhajätteet:

Kemien jäteveden puhdistamon kompostikenttä

puhtaat ylijäämämaat:

ympäristöviranomaisen
osoittama paikka

Mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, ei koske jätelain 10 §:n
1 momentissa tarkoitetussa jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä.

40 § Muiden jätteiden vastaanottopaikat
Muut kuin 37 §:ssä tarkoitetut jätteet on toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.
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10 Luku
KUNNAN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT

41 § Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille
Jätteiden toimittaminen yleiselle jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalle on sallittu vain ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden
käsittelyssä vastaanottopaikalla on noudattava riittävää varovaisuutta sekä käsittely- ja vastaanottopaikan hoitajan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on yleisellä jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalla sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
42 § Jätteiden keräily vastaanottopaikoilla
Jätteiden keräily kunnan jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla
sekä niiden poiskuljettaminen on sallittu vain käsittelypaikan haltijan luvalla.

11 Luku
HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
43 § Yleisesti noudatettavat määräykset
Haja-asutusalueella ei sovelleta näiden määräysten 7, 31 ja 32
§:ien mukaisia määräyksiä.

44 § Haja-asutusalueita koskevat erityismääräykset
Lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Jätteiden keräily ja varastointi tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden keräilyvälineiden,
-paikkojen ja tilojen tulee olla säilyttämiseen, kuormaukseen ja
kuljetukseen sopivia.
Puutarha- ja elintarvikejätteet voidaan kompostoida myös aumassa. Kompostointi tulee kuitenkin hoitaa niin, että se ei aiheuta
haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jos jätteitä ei käsitellä kiinteistöllä, ne tulee toimittaa yleisiin jätteiden vastaanottopaikkoihin.
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12 Luku
ERINÄISET MÄÄRÄYKSET
45 § Määräyksistä poikkeaminen
Ympäristölautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa
erityisestä syystä poiketa siitä, mitä määräysten 2 -12 luvuissa on
määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle.

46 § Kirjanpito erotuskaivoista
Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa 28 §:ssä tarkoitettujen umpi- ja
saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista. Kirjanpidossa on oltava myös tieto siitä, mihin
kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.
47 § Yleinen tiedottamisvelvollisuus
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

48 § Kuljetuksen suorittajan tiedonantovelvollisuus
Jätteen kuljetuksen suorittajan on toimitettava valvontaa varten
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain syyskuun loppuun mennessä tiedot kiinteistöistä, jotka ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tiedoista tulee ilmetä kiinteistötietojen
lisäksi ainakin jätelajit, tyhjennysväli, astiakoko, liittymismuoto
(kiinteistö- vai yhteisastia) ja sopimuksen voimassaoloaika.

49 § Määräysten voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2009 ja niillä
korvataan Tohmajärven kunnanvaltuuston 11.12.1995/ § 86 hyväksymät määräykset.

