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1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

1 § Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuolto-

määräyksiä. 

 

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviran-

omaisen toimialueella. 

 

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuol-

lon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäris-

tölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan 

näitä jätehuoltomääräyksiä.  

 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kaupungin jätehuollon järjestämisvelvollisuu-

den piiriin kuuluviin jätteisiin. 

 

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon pii-

riin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja 

käsittelyyn toimittamiseen. 

 

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös kaupungin jätehuollon järjestämisvelvol-

lisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin eli niihin elinkeinotoiminnanjätteisiin, 

jotka käsitellään elinkeinotoiminnan harjoittajan pyynnöstä kaupungin jätehuoltojär-

jestelmässä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi.  

 

Näiden jätehuoltomääräysten yleisluontoiset määräykset koskevat kaikkia toimijoita 

siltä osin, kuin ne annetaan ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

 

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai 

määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- 

ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, 

viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen. 

 

2 § Määritelmät 

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 

 

Aluekeräyspisteellä jäteyhtiön järjestämää alueellista keräyspistettä, johon vapaa-

ajan kiinteistöt toimittavat jätteensä. 

 

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasun-

nossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja 

määrästä riippumatta. 

 

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syn-

tyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa synty-

vää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä. 

 

Erilliskerätty jätteellä jätettä, joka tiettyä tarkoitusta varten kerätään sekalaisesta 

yhdyskuntajätteestä erillään, minkä mahdollistaa syntypaikkalajittelu. Erilliskerätty 

jäte voi olla useammasta kuin yhdestä jätejakeesta koostunutta, kuten biojäte.  
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Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat 

haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä 

keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, 

haisevat sekä pölyävät jätteet. 

 

Hyötyjätepisteellä kaupungin, jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräys-

paikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. 

Hyötyjätepisteellä ei kerätä sekalaista yhdyskuntajätettä. 

 

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. 

 

Jäteasemalla jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteenkäsit-

telyä. 

 

Jäteyhtiöllä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:tä. 

 

Kaupungilla Kankaanpään kaupunkia. 

 

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaan-

ottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varas-

tointia ja kuljetusta varten. 

 

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kaupungin tai kiinteistön haltijan järjestä-

mää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspis-

teestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteen-

kuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla 

asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mu-

kaisesti. 

 

Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen 

jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen 

piiriin. 

 

Kaupungin järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, 

jossa kaupunki vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta nouta-

maan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 

Kaupungin jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä 

asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten 

hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syn-

tyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 

 

Kaupungin jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuulu-

valla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kau-

pungin jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmu-

kaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ei muutoin 

ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnalli-

sessa jätehuoltojärjestelmässä. 

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jäte-

lain nojalla kuuluvat kaupungin jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka 
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käsitellään kaupungin jätehuoltojärjestelmässä kaupungin toissijaisen jätehuollon jär-

jestämisvelvollisuuden perusteella.  

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, 

joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. 

 

Kaupungin jätehuoltojärjestelmällä kaupungin järjestämän jätehuollon kokonai-

suutta, jonka kautta kaupunki huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuu-

luvista jätteistä. Kaupungin jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopis-

teistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. 

 

Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jä-

tettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia. 

 

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista 

kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markki-

noille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia 

jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektro-

niikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. 

 

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 

muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laa-

dultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jä-

tettä. 

 

2 Luku Kankaanpään kaupungin jätehuoltojärjestelmään liit-

tyminen 

3 § Velvollisuus liittyä kaupungin jätehuoltojärjestelmään 

Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoitta-

mana liityttävä Kankaanpään kaupungin jätehuoltojärjestelmään kaupungin jätehuol-

lon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava 

näitä jätehuoltomääräyksiä.  

 

4 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Kankaanpään kaupungin alueella kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä 

vastaa kiinteistön haltija. 

 

Liittyminen kaupungin jätehuoltojärjestelmään tapahtuu tekemällä sopimus jätehuolto-

rekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa tai vapaa-ajan asuntojen osalta 

liittymällä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n järjestämän aluekeräyspisteen 

käyttäjäksi. 

 

Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuu-

luu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta näh-

täväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen 

rekisteriin. 

 

5 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija jär-

jestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 
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Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva 

jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan. 

 

6 § Yhteisen jäteastian perustaminen 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt ja erilaiset yhteisöt voivat keskinäisen sopimuksen pe-

rusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä. Taajamassa yhteistä keräysvälinettä voivat 

käyttää naapurikiinteistöt. Haja-asutusalueella yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää 

lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt ja saman tien tai –tiestön varrella olevat kiinteistöt. 

 

Kiinteistöjen yhteisen keräysvälineen tilavuuden ja tyhjennysvälin on oltava kaikkien 

mukanaolijoiden jätteille riittävä. 

 

Muiden (kuin lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen) yhteisastioiden käyttö edellyttää jäte-

huoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.  

 

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti jäte-

huoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteen-

kuljetuksessa ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle. Ilmoi-

tuksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yh-

teisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhen-

kilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. 

 

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä tai kieltää yhteiske-

räyspaikan tai –astian käytön, jos käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle 

tai roskaantumista. 

 

7 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jättei-

den kuljettaminen 

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai 

määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai so-

vellu kerättäväksi hyötyjätepisteisiin, on toimitettava kunnallisen jäteyhtiön osoitta-

maan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta. 

 

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu 

näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltu-

mattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämi-

sestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta jäteyhtiön osoitta-

maan paikkaan. 

 

8 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskun-

tajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamiin paikkoihin. 

 

Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita 

ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat jäteyhtiön määräämät vas-

taanottopaikat, Kooninkeitaan jäteasema ja hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset 

jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

 

Kankaanpään kaupungin verkkosivuilla pidetään yllä ajantasaista listaa jätteen käsit-

tely- ja vastaanottopaikoista (www.kankaanpaa.fi). 
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Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän an-

tamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoi-

tettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

 

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on 

vastaanotto tai -käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vas-

taanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vas-

taanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 

 

3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

9 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskunta-

jätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Biojätteen lajitteluvelvoite koskee vain 

pykälässä 11 mainittuja kiinteistöjä. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja 

keräykseen toimittamisesta. 

 

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteasti-

aan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 

piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. 

 

Mikäli kiinteistö ei kuulu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 

piiriin, hyötyjätteet toimitetaan hyötyjätepisteeseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjät-

teet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan 

tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai jäteyhtiön järjestämään tuottajien keräystä 

täydentävään keräyspaikkaan (hyötyjätepisteeseen). 

 

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyk-

sen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä 

vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Isommat 

hyötyjäte-erät, kuten puu, metalli, muovi tms. voidaan toimittaa asianmukaisesti hyö-

dynnettäväksi. 

 

Poikkeuksena edelliseen, mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöit-

täisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jät-

teenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan 

järjestämään vastaanottopaikkaan. 

 

10 § Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte) 

Muu kuin erilliskerätty hyötyjäte on laitettava kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen 

jäteastiaan. Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan 

saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta kiinteistöit-

täiseen jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä. 

 

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu 

jäteastia siten kuin näissä jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään. 

 

11 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräys-

velvoitteet 

Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökoh-

taisiin jäteastioihin seuraavasti: 
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Huoneisto-

jen luku-

määrä kiin-

teistöllä 

Biojäte 
Kartonki 

ja pahvi 
Metalli Lasi Paperi 

5 tai enem-

män 
x x   

kuten jä-

telain 49 

ja 50 § 

määrää-

vät 

 

10 tai 

enemmän 
x x x x 

 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoi-

daan 14 § mukaisesti kyseisellä kiinteistöllä. 

 

Taajama-alueilla sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvel-

voitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

liittymisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa tuottajan jä-

tehuoltojärjestelmään joko suoraan tai jäteyhtiön järjestelmän kautta. 

  

12 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiin-

teistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet  

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumi-

sessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin 

jäteastioihin seuraavasti: 

 

Hyötyjätelaji Erilliskerättävä, jos 

Biojäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 

viikossa 

Kartonki ja pahvi kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg 

viikossa 

Metalli kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 

viikossa 

Lasi kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg 

viikossa 

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 

Muu hyödyntämiskelpoinen jäte-

laji 

Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomai-

nen päättää jätelajin kiinteistökohtaisesta ke-

räämisestä 

 

Jätelain etusijajärjestyksen periaatteen mukaan hyötyjätteet, lukuunottamatta biojä-

tettä, on kuitenkin lajiteltava ja toimitettava hyötyjätteille järjestettyihin vastaanotto-

paikkoihin, vaikka edellä mainitun taulukon mukaiset hyötyjätelajittaiset määrät eivät 

täyttyisikään. 

 

Hyötyjätteet tulee kuljettaa jäteyhtiön tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 
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13 § Muut erikseen kerättävät jätteet 

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikka-

romu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaik-

kaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palau-

tuspisteisiin. 

 

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi 

näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti. 

 

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä 

näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vas-

taanottopaikkaan. Listaa vastaanottopaikoista pidetään yllä Kankaanpään kaupungin 

verkkosivuilla (www.kankaanpaa.fi). 

 

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asu-

misessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. 

 

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syn-

tyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja 

purkujätteet toimitetaan jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

 

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 

14 § Kompostointi taajama-alueella 

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, ra-

kennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ter-

veydelle tai ympäristölle. Kompostori täytyy sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyy-

delle naapurikiinteistön rajasta. Kompostori voidaan sijoittaa alle neljän metrin etäi-

syydelle naapurikiinteistön rajasta kyseisen kiinteistön omistajan tai haltijan suostu-

muksella. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa 

muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 

 

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Yhteiselle 

kompostorille on nimettävä sen hoidosta vastaava henkilö. 

 

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, 

suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 

Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa 

kunnossa. 

 

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 30 §:ssä tarkoi-

tettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa sulje-

tussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja 

jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden 

mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kom-

postointiaika on vähintään yksi vuosi. 

 

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa. Puutarhajä-

tettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.  
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Kompostoitua elintarvikejätettä ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat 

maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittä-

vää huolellisuutta noudattaen. Kompostoitua kuivakäymäläjätettä ei saa jälkikompos-

toida kompostorin ulkopuolella. 

 

15 § Jätteen polttaminen 

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyö-

dyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. 

 

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, 

maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia ol-

kia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. 

 

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vä-

häisiä määriä (kierrätykseen kelpaamatonta) paperia, pahvia ja kartonkia. 

 

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 

 

16 § Jätteen hautaaminen 

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 

 

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Eviran antaman 

ohjeistuksen mukaisesti. Eviran ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään 

ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. 

 

5 Luku Jäteastiat 

17 § Jäteastiatyypit 

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuolto-

määräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen 

kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. 

 

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

ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden 

liian suuria jäteastioita. 

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää 

 

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin va-
rustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen 

ja pesuun ja jotka täyttävät Suomen Standartoimisliiton SFS ry:n 

voimassa olevien/11.2.2013 voimaan astuneiden standardien vaati-

mukset; 

2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon 
kiinteistöllä; 

3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa 
jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 

4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jä-
teautoon kiinteistöllä; 

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen 
keräykseen soveltuvia muita jäteastioita. 
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Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteen-

kuljetuksessa. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jäte-

huollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioi-

den käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna 

työturvallisuutta. 

 

18 § Jäteastian merkitseminen 

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, 

jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Kuitenkaan kotitalouksissa 

jäteastiaa ei tarvitse merkitä, mikäli kiinteistöllä on vain yksi jäteastia (sekalainen yh-

dyskuntajäte, sekajäte). Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyk-

sissä käytettyjä jätelajinimityksiä. Lisäksi kaikissa jäteastioissa on oltava tyhjentäjän 

nimi ja yhteystiedot. 

 

Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä 

jäteastian haltijan yhteystiedoilla. 

 

19 § Jäteastioiden täyttäminen 

Jäteastiaan saa laittaa vain siihen tarkoitettua jätettä.  

 

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan 

olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa 

tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. 

 

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa 

tilapäisesti ja lyhytaikaisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. 

Tästä on sovittava kiinteistön jätteenkuljetuksesta vastaavan yrityksen kanssa. Jäte on 

merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuor-

mattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen on tässä-

kin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi 

kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 

Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa 

sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 

 

Jätteet tulee tarvittaessa jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden 

sijoittamista jäteastiaan. 

 

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. 

 

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdol-

lista. 

 

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ei saa laittaa: 

 

• palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

• vaarallisia jätteitä 

• lääkkeitä 

• erityisjätteitä 



12 
 

• aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn 

takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuo-

jalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle 

• aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa 

merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista 

• nestemäisiä jätteitä 

• hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia 

• suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

• suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

 

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yh-

dyskuntajätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. 

 

20 § Tyhjennysvälit 

 

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, 

ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetuk-

selle, kuitenkin vähintään seuraavasti: 

 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli 

kesäaikana (viikot 

18-40) 

Pisin tyhjennysväli 

talviaikana (viikot 

41-17) 

Sekalainen yhdyskuntajäte kaava-

alueilla ja kylätaajamissa 

2 viikkoa 4 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte haja-

asutusalueilla 

4 viikkoa 4 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiin-

teistöllä on biojätteen erilliskeräys 

tai kompostointi 

4 viikkoa 4 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte, joka ke-

rätään syväkeräyssäiliöön tai ko-

neellisella jäähdytyksellä varustet-

tuun säiliöön 

tarvittaessa tarvittaessa 

Biojäte 1 viikko 2 viikkoa 

Biojäte, joka kerätään syväkeräys-

säiliöön tai koneellisella jäähdytyk-

sellä varustettuun säiliöön 

3 viikkoa 6 viikkoa 

Keräyskartonki tarvittaessa tarvittaessa 

Keräysmetalli tarvittaessa tarvittaessa 

Keräyslasi tarvittaessa tarvittaessa 

 

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä 

näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti (haja-asutusalueen tyhjennysvälit). 
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Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesä-

aikana (viikot 18-40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti (haja-asutusalueen tyh-

jennysvälit). Asiasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. 

 

6 Luku Jätteen keräyspaikat 

21 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, por-

rasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuo-

neessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi 

on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. 

 

Jäteastiat on sijoitettava riittävän tasaiselle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siir-

toon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteas-

tiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. 

 

Jäteastian siirtoväylä on pidettävä sellaisessa kunnossa, että jäteastioiden tyhjennyk-

sestä ei aiheudu tyhjentäjälle työturvallisuusriskiä. Kiinteistön haltijan on tarvittaessa 

huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet. 

 

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asun-

tojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijait-

see jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja viemäröinnistä. 

 

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoit-

taa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jät-

teenkuljetuksessa. 

 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta 

varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta 

on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 

 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee es-

teettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä 

sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli 

kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan pe-

rustamismahdollisuudet kiinteistön läheisyyteen. 

 

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee 

esteettä tyhjentämään jäteastiat. 

 

22 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen 

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö 

kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että 

jätteenkuljettajan yleisavain sopii oveen, lukituksessa käytetään kaksoispesälukkoa tai 

keräyspaikan läheisyyteen sijoitetaan avainsäiliö, johon jätteenkuljettajan yleisavain 

sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. 

 

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen 

toimintakuntoisuudesta. 
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23 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat 

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä jäteyh-

tiön, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspai-

koilla. 

 

Alueelliselle keräyspaikalle, kuten hyötyjätepisteelle tai aluekeräyspisteelle saa toimit-

taa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa 

jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa 

toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. 

 

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan 

ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu 

terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vas-

taavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kun-

nossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden ke-

räyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 

 

7 Luku Jätteenkuljetus 

24 § Kuormaaminen 

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 7-22. Useamman pyhäpäivän sattuessa 

peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu myös viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo 

9-18. 

 

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai 

terveydelle. 

 

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kulje-

tusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet 

on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa 

aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa. 

 

25 § Kuljettaminen 

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse 

kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. 

 

Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistut-

tava säiliön tiiveydestä. 

 

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen 

aikana. 

 

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatui-

set jätelajit voidaan sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta 

haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle. 

 

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä 

mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien 

lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. 
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26 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeit-

tain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jät-

teistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai 

sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrä-

tään jäteasetuksen 26 §:ssä.  

 

Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa tai jätehuoltovi-

ranomaisen erikseen ilmoittamassa muodossa. 

 

27 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat 

jätteet jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden 

osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai jäteyh-

tiön osoittamaan välivarastointipaikkaan, josta ne toimitetaan eteenpäin tuottajille. 

 

Kankaanpään kaupungin verkkosivuilla pidetään yllä ajantasaista listaa jätteen käsit-

tely- ja vastaanottopaikoista (www.kankaanpaa.fi). 

 

Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan ylläpitäjän antamia oh-

jeita ja aikatauluja. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 

 

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei 

ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty 

kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi. 

 

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätök-

sellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ter-

veydelle. 

 

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen se-

assa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 

 

28 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa 

käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn 

vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. 

 

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta asiasta sovitaan jät-

teenkuljettajan kanssa. 

 

Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jäte-

huoltomääräyksistä. Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuk-

sen keskeyttäminen edellyttää aina poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. 

 

Jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloitus-

ajankohtaa ja keskeytykselle tulee asettaa loppumisaika. 
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8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yh-

dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 

29 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jäte-

vesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 

 

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava 

säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 

 

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyh-

jennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuo-

dessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 

 

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosfo-

rinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. 

 

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. 

 

Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa 

kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jäte-

huoltorekisteriin.  

 

Jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava Kankaanpään kaupungin jä-

tevedenpuhdistamolle. Muut lietteet on toimitettava kaupungin osoittamaan vastaanot-

topaikkaan tai muuhun kyseiselle lietteelle tarkoitettuun asianmukaiseen käsittelypaik-

kaan. 

 

30 § Lietteiden omatoiminen käsittely 

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään 

sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä 

etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.  Jätehuoltoviranomainen pyy-

tää tarvittaessa lausunnon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lietteen käsit-

telyn asianmukaisuudesta tai lietteen käsittelyn ympäristönsuojelulain mukaisen luvan 

tarpeesta. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa kieltää asumisessa syntyneen liet-

teen omatoimisen käsittelyn. 

 

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituk-

sessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä 

kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä 

tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia 

(539/2006), asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamiseksi (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoiteval-

misteista (24/2011).  

 

Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen liet-

teen, kuivakäymäläjätteet, fosforinpoistokaivojen massat ja harmaiden jätevesien puh-

distamon sekä saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 14 § mukaisesti il-

man erillistä ilmoitusta, mikäli määrä on vähäinen. 

 

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa 

tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. 
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Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai 

jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. 

 

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen 

31 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä 

vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden la-

jittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

 

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman 

vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jä-

telajien keräämistä varten. 

 

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös 

tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa. 

 

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä 

tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Mo-

nipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivot-

tava vähintään kerran päivässä.  

 

Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomää-

räyksien 12 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. 

 

32 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. 

 

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen 

siisteydestä. 

 

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 

33 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.  

 

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoi-

tettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.  

 

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

 

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava 

jäteyhtiön niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset 

jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava 

tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava ap-

teekkeihin, jotka ovat sopineet niiden vastaanottopaikan järjestämisestä jäteyhtiön 

kanssa. 

 

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elin-

keinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oi-

keus sen vastaanottamiseen. 
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Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukä-

teen vastaanottajan kanssa. 

 

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 

9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdol-

lista ja turvallista. 

 

34 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee ta-

pahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellai-

siin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jäte-

lajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.  

 

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoite-

tuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä 

läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.  

 

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat 

ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi 

kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten 

jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 

 

35 § Erityisjätteet 

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Asti-

oihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat 

toimenpiteet. 

 

11 Luku Muut määräykset 

36 § Tiedottamisvelvoite 

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville 

näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjär-

jestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Elinkeinotoimintaan 

tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä 

osin, kun näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon. 

 

37 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat PoSan 

ympäristö- ja terveyslautakunta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Jätehuoltomää-

räysten noudattamatta jättämisen seurauksista säädetään jätelain 13 luvussa. 

 

38 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myön-

tää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. 

 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon jär-

jestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa ros-

kaantumista. 

 

Poikkeus ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. 
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39 § Voimaantulo 

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan, kun Kankaanpään kaupungin jätehuolto-

viranomaisen päätös on saanut lainvoiman. Näillä jätehuoltomääräyksillä kumotaan: 

 

• 1.1.1996 voimaan tulleet Kankaanpään kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

 

40 § Siirtymäsäännökset 

• Biojätteen kerääminen kiinteistöillä 11 §:n mukaisesti tulee aloittaa viimeistään 

1.1.2016 mennessä. 

• Pakkausjätteiden tuottajavastuuta koskevat määräysten osasisällöt astuvat voi-

maan 1.1.2016 mennessä tai lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa. 


