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1 YLEISTÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 
 

Jätehuoltomääräykset annetaan jätelain nojalla ja ne ovat sitovia paikallisia säännöksiä jäte-
huollosta. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, jotta siitä ei aiheudu haittaa ympäris-
tölle tai terveydelle. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kunnan järjestämän jätehuollon 
piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten kaikkia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä. 
 
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, 
Pihtiputaalla, Uuraisilla, Saarijärvellä ja Viitasaarella. 
 
Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätehuollon palvelu-
tehtäviä hoitaa kuntien omistaja jäteyhtiö Sammakkokangas Oy. 
 
Jätehuollon perusperiaatteena on etusijajärjestys, jonka mukaan syntyvän jätteen määrää tu-
lisi pyrkiä vähentämään. Jos jätettä kuitenkin syntyy, pitäisi se uusiokäyttää tai kierrättää. Jos 
kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte tulisi hyödyntää esimerkiksi energiatuotannossa. Vii-
meisenä vaihtoehtona on jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. 

 

2 MÄÄRITELMÄT 
 

Aluekeräyspiste on jäteyhtiön tai kunnan ylläpitämä yleinen jätteiden keräyspaikka. Ne kiin-
teistöt, joilla ei ole omaa tai lähinaapurin kanssa yhteistä jäteastiaa, vievät sekajätteensä 
aluekeräyspisteeseen. 
 
Hyötyjäte on kierrätystä varten erilliskerättävää jätettä, kuten biojäte, lasi, metalli ja kartonki. 
 
Jätehuoltoviranomainen on Sydän-Suomen jätelautakunta. 
 
Kunnallinen jäteyhtiö on kuntien yhdessä omistama alueellinen jäteyhtiö Sammakkokangas 
Oy. 
 
Kunnan vastuulle kuuluva jäte on asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa 
syntyvä liete, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palve-
lutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. 
 
Sekajäte on jätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erilleen. 
Sekajäte ohjautuu energiahyötykäyttöön Leppävirran ekovoimalaitokseen. 
 
Tuottajavastuunalainen jäte on jätettä, jonka jätehuollosta vastaa käytöstä poistetun tuot-
teen markkinoija tai maahantuoja tai näiden perustama tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalais-
ta jätettä ovat ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, 
keräyspaperi sekä pakkaukset. 
 
Vaarallinen jäte on jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen tai muu-
ten terveydelle tai ympäristölle haitallinen. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi maalit, lakat, 
liimat ja liuottimet, osa puhdistusaineista, torjunta-aineet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, lääkkeet 
sekä kyllästetty puu. 

  



3 JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN 
 

Kaikilla käytettävissä olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä jätehuoltoon, myös vapaa-ajan 
asunnoilla. Jätehuollon hoitaa kunnallinen jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, jonne ilmoitus liit-
tymistavasta tehdään.  
 
Liittymisvaihtoehdot: 
 
1) OMA JÄTEASTIA. Ensisijainen vaihtoehto liittymiselle on oma jäteastia, joka tulee mitoit-

taa kiinteistön käyttötarpeisiin nähden oikean kokoiseksi. 
 
2) LÄHINAAPURIN KANSSA YHTEINEN ASTIA eli KIMPPA. Lähinaapurilla tarkoitetaan taaja-

massa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä ja haja-asutusalueella naa-
puria tai tiekunnan tai vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä. 
Yhteisen astian käytöstä on ilmoitettava kaikkien samaa astiaa käyttävien kiinteistöjen tie-
dot, astian sijainti ja koko sekä jätelaskun jakamisen prosenttiosuudet (väh. 10 % / kiinteis-
tö). Kimppa-astialle pitää nimetä yhteyshenkilönä toimiva kimppaisäntä. 

 
Vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon välinen kimppa on sallittu vain, jos kiinteistöt 
sijaitsevat lähekkäin toisiaan, eikä luonnollisen kulkureitinväliin jää jäteyhtiön ylläpitämää 
aluekeräyspistettä. 

 
3) ALUEKERÄYSPISTEEN KÄYTTÖ. Kiinteistö, joka ei liity jätehuoltoon omalla tai yhteisellä as-

tialla, liittyy jätehuoltoon aluekeräyspisteen käyttäjänä. Aluekeräyspisteisiin saa viedä vain 
päivittäisessä asumisessa syntyvää jätettä. Aluekeräyspisteen käyttö on mahdollista vain 
taajama-alueen ulkopuolisilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat jätteenkuljetusreitin ulkopuo-
lella. Aluekeräyspisteen käyttö on perusteltua myös kiinteistöillä, joiden käyttö on satun-
naista. 
 
Jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön aluekeräyspisteen käyttäjäksi, jos kiinteistön 
haltija ei kehotuksista huolimatta ilmoita liittymisestä tai oman jäteastian käyttö on epä-
asianmukaista.  

 
Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikista kiinteistön jätehuollon järjestämiseen 
liittyvistä muutoksista jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle. Muutokset huomioidaan il-
moituspäivästä alkaen. 

 

4 JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 
 

Erilliskeräysvelvoitteet kiinteistöllä: 
 

 Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 

Huoneistojen 
lukumäärä 

Sekajäte Biojäte 
Kartonki 
/pahvi 

Metalli Lasi Paperi 

1 – 4 x x aluekeräyspiste aluekeräyspiste aluekeräyspiste tuottajayhteisön 
ylläpitämät 

keräyspisteet 5 tai enemmän x x x x x 

 



Hyötyjätteet, joille on järjestetty keräys kiinteistöllä tai aluekeräyspisteissä on lajiteltava eril-
leen sekajätteestä. Jokaisen on huolehdittava lajittelusta ja keräykseen viemisestä. Hyötyjät-
teiden lajittelussa on noudatettava lajitteluohjeita. 
 
Biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia kiinteistöjä.  Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehto-
na on elintarvikejätteen kompostointi kiinteistöllä. 
 
Sekajäteastiaan kuuluu kierrätykseen kelpaamaton jäte, kuten muovit, likaiset ja märät kar-
tongit, rikkinäiset tekstiilit, vaipat. Pieniä määriä palamatonta materiaalia, jolle ei ole järjestet-
ty erilliskeräystä voi laittaa sekajäteastiaan (esim. yksittäiset hehkulamput, yksittäisten lasi- ja 
posliiniastioiden sirpaleita tai yksittäisiä pvc-muoviesineitä). 

 

5 JÄTEASTIAAN SOVELTUMATTOMAT JÄTTEET 
 

Vaarallista jätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan tai hyötyjäteastioihin edes pieniä määriä, vaan 
ne on toimitettava jäteyhtiön niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin, kuten jätekeskukseen 
tai jäteasemille. 
 
Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet, kuten paristot ja akut, on toimitettava tuottajien 
niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin. 
 
Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiin-
teistöllä, on toimitettava kunnan tai jäteyhtiön järjestämään vastaanottopaikkaan. 
 
Suurikokoiset jätteet (esim. huonekalut) tai isot jätemäärät (esim. remontointijätteet), joita ei 
voi laittaa jäteastiaan tai kerätä aluekeräyspisteissä, on kiinteistön haltijan kuljetettava jä-
teasemalle tai jätekeskukseen. 

 

6 JÄTEASTIAT JA TYHJENNYSVÄLIT 
 

Jäteastia. Tyypillisimmät jäteastiakoot ovat 140, 240, 360 ja 660 litraa. Jäteastiat on oltava kä-
sin siirrettäviä, kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varusteltuja jäteastioita, jotka soveltuvat 
koneelliseen kuormaukseen. Jäteastioihin on kiinnitettävä jätelajin ilmoittava tarra. Jäteastia, 
joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on yksilöitävä esimerkiksi kiinteistön 
osoitetiedolla. 
 
Jäteastian sijainti. Jätteiden keräykselle on valittava kiinteistöltä paikka, jossa jätteiden keräys 
ja kuljetus eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristöl-
le tai tyhjentäjälle.  
 
Keräyspaikalle johtavan tien on oltava riittävän kantava ja leveä ja astian läheisyydessä on ol-
tava jäteautolle riittävän laaja kääntöpaikka. Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liik-
kumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Kiinteistön haltijan tu-
lee huolehtia riittävästä lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta keräyspaikalla ja sille 
johtavalla tiellä. 
 
Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne päästään tyhjentämään esteettä ja turvallisesti. Käsin 
siirrettävät astiat on sijoitettava vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteauton reittitiestä. Jos jä-
teastia sijoitettaan jätereittitien ulkopuolelle, peritään tyhjennyksestä jätetaksan mukainen li-
sämaksu. 



 
Tyhjennysvälit. Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti, niin ettei jäteastioista aiheudu ha-
juhaittaa eikä muita haittoja. Jäteastian kansi on aina pystyttävä sulkemaan. 

 

Jätelaji 
Pisin tyhjennysväli 

kesäaikana 
(viikot 18 - 40) 

Pisin tyhjennysväli 
talviaikana 

(viikot 41 - 17) 

Sekajäte 4 4 

Biojäte 2 4 

Metalli 16 16 

Lasi 16 16 

Kartonki / pahvi 4 8 

 
Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon 1-2 hengen kotitalouksilla, joiden 
jätteet mahtuvat vaivattomasti korkeintaan 240 litran jäteastiaan. Syntyvään jätemäärään 
nähden ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidentämiseen. 
 
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastia tulee tyhjentää vähintään 8 
viikon välein. Vain kesäaikaan käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastia on tyhjennettävä 
vähintään kolme kertaa vuoden aikana.  
 
Jätehuollon keskeytys. Kun kiinteistö jää kokonaan tyhjilleen, muuton tai muun syyn vuoksi, 
voidaan jätehuolto keskeyttää määräajaksi. Keskeytyksen kestäessä korkeintaan puoli vuotta, 
riittää ilmoitus jäteyhtiölle. Yli puolen vuoden keskeytystä tulee hakea jätehuoltoviranomai-
selta. Keskeytys voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, aina kalenteri-
vuoden loppuun. 
 
Keskeytys koskee viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä myös saostussäiliön tyhjennys-
velvoitetta.  
 
Kiinteistön jätehuollon ollessa keskeytetty peritään kiinteistöltä kuitenkin perusmaksu. 
 
Vapautus jätehuollosta. Vapautuksen voi saada ainoastaan asuinkelvottomassa kunnossa 
oleva kiinteistö. Asuinkelvottomuudesta tulee olla ulkopuolisen asiantuntijan antama lausun-
to.  
 
   

 
  



7 JÄTTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 
 

7.1 KOMPOSTOINTI 
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Elintarvikejätteitä saa kompostoida 
vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 
kompostorissa. Talviaikaan käytettävän kompostorin on oltava lämpöeristetty.  Kompostori 
voi olla myös naapurin kanssa yhteinen. 
 
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostikehikossa 
tai aumassa. 
 
Komposti on sijoitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kom-
postoria ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs kaivoa tai vesialuetta. 

 

7.2 JÄTTEEN POLTTAMINEN 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. 
 
Kiinteistön tulipesässä saa polttaa risuja, oksia, käsittelemätöntä puutavaraa sekä vähäisiä 
määriä paperia, pahvia ja kartonkia. 
 
Jätteiden avopoltto on kielletty. Kiellettyä avopolttoa on myös tynnyrissä tai vastaavassa säili-
össä polttaminen. Taajaman ulkopuolella saa kuitenkin avotulella polttaa kuivia olkia, risuja, 
oksia, kantoja ja puhdasta puuta. 

 

7.3 MUU KÄSITTELY 
Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty. 
 
Omassa asumisessa syntyvää puhdasta tiili- ja betonimursketta saa käyttää pienimuotoisesti 
ja kertaluontoisesti omassa maanrakentamisessa, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueen ul-
kopuolella ja murskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyt-
töä. Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

7.4 SAOSTUS- JA UMPISÄILIÖLIETTEET 
Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle ja tyhjennys-
velvoitteen seuraaminen jätehuoltoviranomaisen tehtäviin. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää 
jätteenkuljetusrekisteriä, jonne kirjataan saostus- ja umpisäiliötyhjennykset. Jäteyhtiö laskut-
taa lietteen käsittelymaksun kuljetusyrittäjältä saadun siirtoasiakirjan ja kunnan määräämän 
jätetaksan mukaisesti. 
 
Lietehuolto on järjestetty koko toiminta-alueella kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetukse-
na, jolloin kiinteistön haltija vastaa itse tyhjennyksen tilaamisesta haluamaltaan yrittäjältä. 

 
 
 

  

Tyhjennysvelvoitteet:   Saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. 

 
Umpisäiliöt tulee tyhjentää niiden täyttyessä. Umpisäiliöiden 
täyttymistä tulee seurata säännöllisesti. 



Saostussäiliön tyhjennysvälin pidentäminen. Saostussäiliön tyhjennysväliin voi hakea piden-
nystä sellainen kiinteistö, joka vuoden aikana ei ole ollut käytössä tai sen käyttö on vähäistä. 
Käytännössä pidennyksiä voidaan myöntää vapaa-ajan asunnoille. Tyhjennysväliä voidaan pi-
dentää korkeintaan kolmeksi vuodeksi. 
 

Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. 
 

Omassa asumisessa syntyvä liete 
 
 

Kiinteistön haltija tilaa kuljetuksen lietteille haluamaltaan 
kuljetusyrittäjältä. Yrittäjällä on oltava asianmukaiset luvat 

jätteenkuljetukseen. 
 
 

Kuljettaja täyttää tyhjennyksestä siirtoasiakirjan ja toimittaa lietteen 
kunnan jätevedenpuhdistamolle. 

 
 

Jäteyhtiö laskuttaa lietteen käsittelymaksun jätelaskun yhteydessä 
siirtoasiakirjan ja kunnan määräämän jätetaksan perusteella. 

Jätehuoltoviranomainen seuraa toteutuneita lietetyhjennyksiä yllä-
pitämällä jätteenkuljetusrekisteriä.   

 
 

7.5 LIETTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY 
Asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa 
viljelyksessä, omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla Eviran hy-
väksymällä tavalla. 
 
Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla 
kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin 
kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen yhteinen käsittely voi olla korkeintaan 
neljällä kiinteistöllä. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen hakee lupaa liet-
teiden omatoimiseen käsittelyyn. Kiinteistön haltija on velvollinen pitämää kirjaa toteutuneis-
ta tyhjennyksistä ja tarvittaessa ne on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön tai laitepuhdistamon lietettä voi kompostoida kiin-
teistöllä. Lietteen määrä on vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa 
kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Lisäksi laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa 
kerättävän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä. 
 
Saostussäiliöiden, laitepuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jäte-
vesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. 

 
 
  

 
 

Lietteen omatoimista käsittelylupaa haetaan 
jätehuoltoviranomaiselta. 



YHTEYSTIETOJA 
 

Jätehuoltoviranomainen 
 
Sydän-Suomen jätelautakunta 
Sivulantie 11 
43100 Saarijärvi 
 
Jätehuoltoasiamies 050 390 3765 
www.saarijarvi.fi 
 
 
 
 
Jäteyhtiö 
 
Sammakkokangas Oy 
 
asiakaspalvelu 044 4685 502 
info@sammakkokangas.fi 
www.sammakkokangas.fi 
 
 

 
 
 
Jätteen keräyspaikat, aluekeräyspisteet: www.kierratys.info 
 
Pakkausjätteiden lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi 
 
Jäteveden käsittely kiinteistöllä: www.ymparisto.fi -> rakentaminen -> kiinteistön jätevesien 
käsittely 
 
Maksutonta jätevesineuvontaa: www.jamk.fi/jatevesi 
 
Jätelainsäädäntö: www.finlex.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan on ladattavissa Saarijärven kaupungin internet-
sivuilta, http://www.saarijarvi.fi/palvelut/saadokset-ja-maaraykset 

Jätehuoltoviranomaisen tehtävät: 
- jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta 
- jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja 

poikkeamishakemusten käsittely 
- jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksu-

huomautusten käsittely 
- perinnästä ja ulosotosta määrääminen 
- jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi 

 

 Jäteyhtiön tehtävät: 
- jäteneuvonta ja tiedotus 
- jätteenkuljetusten järjestäminen 
- jätteiden keräys, käsittely, vastaanotto-

paikkojen ylläpito 
- jäteasemapalvelut 
- jätelaskutus 

http://www.saarijarvi.fi/
mailto:info@sammakkokangas.fi
http://www.sammakkokangas.fi/
http://www.kierratys.info/
http://www.rinkiin.fi/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.jamk.fi/jatevesi
http://www.finlex.fi/

