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YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen
Jokaisen kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon
olemalla yhteydessä Utsjoen kunnan tekniseen toimeen.
Jätehuoltoon voi liittyä joko kiinteistön omalla jäteastialla tai
useamman naapurikiinteistön yhteisellä, ns. kimppa-astialla.
Jokainen kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen keräyksen
piirissä, tulkitaan aluekeräysastian käyttäjäksi.
Kimppa-astian käytöstä on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus
kunnalle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kaikkien yhteis
astiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot. Kimpalle tulee olla
nimettynä yhdyshenkilö, joka huolehtii myös tarvittavasta
tiedotuksesta muille kimpan osakkaille ja kunnalle. Kimpalle
nimetään vain yksi laskutusosoite.
Lisäksi kiinteistöjen tulee lajitella hyötyjätteet, sähkölaitteet
ja vaaralliset jätteet erilleen poltettavasta jätteestä tässä oppaassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti. Kodin jätteiden
ABC -opas, jossa on aakkosellinen luettelo jätteistä ja ohjeet
lajitteluun, löytyy sivustolta utsjoki.fi > tekniset palvelut.

Poltettava jäte | Biojäte
Paperi
Kartonki | Pienmetalli | Lasi
Muovipakkaukset
Käsittelemätön puujäte
Palamattomat jätteet | Vaaralliset
jätteet | Sähkölaitteet | Käsitelty
puujäte | Rakennusjäte |
Puutarhajätteet

Kiinteistön keräysastiaan. Jätteen
kuljettaja noutaa sopimuksen mukaan.
Kompostoi biojätteet kiinteistöllä.
Toimita paperinkeräysastioihin.
Toimita RINKI-ekopisteeseen.
Kiinteistön keräysastiaan.
Voi polttaa kodin tulipesässä tai toimittaa siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle.
Toimita siirtokuormaus- ja hyötyjäte
asemalle.
Puutarhajätteet voi kompostoida myös
omalla kiinteistöllä.
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KARTONKIPAKKAUKSET

KARTONKIPAKKAUKSET
KYLLÄ
• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja
mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset
• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperihylsyt
• Käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset monipak
kaukset, esim. sixpackit ja
salkut

EI
• Muovia, esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä
• Styroksi ja kuplamuovi
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Kartonkipakkaukset on pidettävä erillään muusta
jätteestä ja niitä ei suositella laitettavan poltettavan
jätteen astiaan. Kartonki tulee laittaa ekopisteen
kartonginkeräysastiaan.

Tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä
ja sisäkkäin pakattuina.

ILMAISEKSI

RINKI-EKOPISTEISIIN

METALLI

METALLI
Metallijäte tulee pitää aina erillään muusta jätteestä
ja sitä ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan. Pien
metalli tulee laittaa ekopisteiden metallinkeräys
astioihin.

ILMAISEKSI

RINKI-EKOPISTEISIIN

KYLLÄ
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja
-sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot
• Kotitalouden pienmetalliesineet
• Kattilat, paistinpannut
• Aterimet, sakset, käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet
(naulat. ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden
kuoret

EI
• Muovia, esim. muovipusseja,
-kasseja ja -kääreitä
• Astian aukkoa suurempia
metallipakkauksia ja -esineitä
– vie ne lähimmälle siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle
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LASIPAKKAUKSET

LASIPAKKAUKSET
KYLLÄ
• Puhdas värillinen tai
väritön pakkauslasi
= pullot ja purkit

Lasipakkaukset tulee pitää aina erillään poltettavasta
jätteestä. Lasijäte tulee laittaa ekopisteen lasinkeräysastiaan.

EI
• Ikkuna- ja peililasia,
auton tuulilasia
• Lämpölasia
• Kuumuuttakestävää lasia
(esim. uunin luukun lasi)
• Lankavahvisteista lasia
• Posliinia, kristallia, keramiikkaa
• Hehkulamppuja
• Lasiesineitä
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ILMAISEKSI

RINKI-EKOPISTEISIIN

MUOVIPAKKAUKSET

MUOVIPAKKAUKSET
Muovipakkaukset laitetaan toistaiseksi poltettavaan
jätteeseen.

KYLLÄ
• Elintarvikkeiden muoviset
monipakkaukset, kuten
jogurttipurkit, voirasiat sekä
leikkele-, juusto ja valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipuollot, -kanisterit ja
-purkit, mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

MAKSULLINEN
POLTETTAVA JÄTE

EI
• Likaisia muovipakkauksia
tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
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PAPERI

PAPERI
KYLLÄ
• Paperinkeräykseen kelpaa
kaikki postiluukun tai -laatikon
kautta kotiin tuleva paperi
• Sanoma- ja aikakausilehdet
• Mainosposti ja kirjekuoret
(myös ikkunalliset)
• Puhelinluettelot
• Vanhat kirjat, joista on poistettu kannet (kannet kartonki
astiaan)
• Kirjoitus- ja kopiopaperit sekä
piirrustuspaperit
• Valkoiset paperikassit

EI
• Märkä tai likainen paperi
• Pehmopaperi
• Muovitettu, alumiinipinnoitettu
tai vahattu paperi
• Pahvi, ruskeat pahvit, munakennot, kartonki
• Lahjapaperi
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Paperi tulee pitää aina erillään muusta jätteestä ja sitä
ei saa laittaa poltettavan jätteen keräysastiaan. Paperi
tulee laittaa erilliseen paperinkeräysastiaan.

ILMAISEKSI
PAPERINKERÄYS
PISTEISIIN

BIOJÄTE

BIOJÄTE
Biojätteelle paras vaihtoehto on kompostoida se kotikiinteistöllä.

Biojäte pakataan kartonkipakkaukseen, sanomalehteen,
paperipussiin tai kaupasta ostettavaan biojätepussiin,
jotta biojäteastia ei likaannu tai jäädy. Biojätettä EI SAA
pakata maatumattomiin pusseihin, esim. kaupan muovikassit, hedelmien pakkaukseen käytettävät pussit.

KOMPOSTOI

ITSE TAI LAITA POLTET
TAVAAN JÄTTEESEEN

KYLLÄ
• Hedelmien, juuresten, vihannesten ja kananmunien kuoret
• Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
• Ruoantähteet ja pilaantuneet
elintarvikkeet
• Talouspaperi, lautasliinat, nenä
liinat ja leivinpaperi, kanan
munakennot, lemmikkieläinten
puupohjaiset kuivikkeet
• Kukkamulta, kasvinjätteet ja
puutarhajätteet
• Kiinteät rasvat, kalanperkuujätteet

EI
• Tuhka, kalkki (ne tekevät
kompostista liian emäksisen)
• Muovi, lasi tai metallit
• Tekstiilit, keinokuitu-, nahkatai kumituotteet
• Lakaisuhiekat
• Tupakantumpit
• Liemet, nesteet, juoksevat
rasvat
• Vaipat tai terveyssiteet
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POLTETTAVA JÄTE

POLTETTAVA JÄTE
KYLLÄ
• Likaiset muovit (myös
puhtaat, jos muovipakkausten
keräyspistettä ei ole saatavilla)
• Styroxit
• Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
• Likaiset pahvit ja paperit
• Hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat vaatteet,
jalkineet ja kodin tekstiilit
• Pienet räsymatot
• Pölypussit ja siivousjätteet
• Tupakantumpit ja tuhka (tuhka
pakattuna)
• Lemmikkieläinten kuivikkeet
• Pienet puukappaleet
• Vaahtomuovin kappaleet
• Sukset ja sauvat

EI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristallit
Hehkulamput ja halogeenilamput
Posliini ja keramiikka
PVC-muovit
Muovimatot
Kokolattiamatot
Lasikuitu
Isokokoiset jätteet
Vaaralliset jätteet
Sähkölaitteet
Metallit
Ongelmajätteet/Vaaralliset
jätteet (mm. akut)
• Öljyt
• Rakennusjätteet
• Renkaat (palautetaan renkaita
myyviin liikkeisiin)
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Poltettava jäte = entinen sekajäte, normaali asumisessa syntyvä jäte. Poltettava jäte kuuluu järjestetyn
jätteenkuljetuksen piiriin, eli jätteenkuljettaja tyhjentää
kiinteistöjen poltettavat jätteet jätehuoltomääräysten
mukaisin tyhjennysvälein.

MAKSULLINEN
POLTETTAVA JÄTE

KAATOPAIKKAJÄTE

KAATOPAIKKAJÄTE
Kaatopaikkajäte = sekalainen jäte, jota ei voida hyöty
käyttää eikä laittaa kiinteistön omaan poltettavan
jätteen astiaan tai ekopisteiden keräysastioihin. Kaatopaikkajäte tulee pitää aina erillään poltettavasta jätteestä ja se tulee toimittaa lähimmälle siirtokuormausja hyötyjäteasemalle.

MAKSULLINEN
JÄTE

KYLLÄ
• Sohvakalustot, joustinpatjat
• Käytetty eristysvilla, lasikuitu
jäte
• Kipsilevyt
• Ikkunalasit, peililasit, kristallit,
kaakelit, keramiikkajäte
• Lasiesineet
• Hehku- ja halogeenilamput,
sulakkeet
• Tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
• Isokokoiset rakennusjätteet
• WC-posliinit
• Renkaita vastaanotetaan Utsjoen siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalla ilmaiseksi
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VAARALLINEN JÄTE

VAARALLINEN JÄTE
KYLLÄ
• Hius- ja kynsilakat, perma
nenttiaineet
• Hyönteismyrkyt, kasvinsuojelu
ja torjunta- aineet
• Emäksiset puhdistusaineet,
hapot, etikka
• Desinfiointiaineet, valokuvauskemikaalit, röntgenkuvat
• Ajoneuvojen jäähdytin-, jarru-,
pakkas-, akku- ja kytkinnesteet
sekä lyijyakut ja iskunvaimentimet
• Jäteöljyt, öljynsuodattimet ja
muut öljyiset jätteet
• Liuottimet kuten bensiini,
tärpätti, tinneri, asetoni ja
liuotinpitoiset pesuaineet
• Maalit, liimat, lakat, hartsit,
puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Kaasua sisältävät paineastiat ja
aerosolipakkaukset
• Painekyllästetty puu, ruosteen
estoaineet
• Uuden vuoden tinat, jauhe
sammuttimet
• Terva ja tervatuotteet
• Paristot, nappiparistot ja ladattavat akut (kauppoihin)
• Elohopeakuumemittarit ja
käyttämättä jääneet lääkkeet
(apteekkiin)
• Loisteputket ja pienoisloistelamput, energiansäästölamput,
ledlamput
• Asbesti
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Vaaralliset jätteet on pidettävä aina erillään toisistaan
ja muusta jätteistä ja niitä ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan. Vaaralliset jätteet on merkittävä sisällön
mukaan ja toimitettava siirtokuormaus- ja hyötyjäte
asemalle tai apteekkeihin.

HUOMIO!
• Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä
ainetta sisältäneet astiat eivät ole vaarallista jätettä.
Täysin tyhjät aerosolipullot voi laittaa metallinke
räysastiaan, samoin tyhjät tai kuivuneet maalipurkit.
• Käytettyjä paristoja, pienakkuja ja energiansäästölamppuja vastaanottavat niitä myyvät liikkeet.
• Palauta lääkejätteet apteekkeihin. Pakkaa lääkejätteet läpinäkyvään muovipussiin. Pidä jodipitoiset
lääkejätteet, sytostaatit ja elohopeakuumemittarit
erillään muista lääkkeistä. Laita viiltävät ja pistävät
jätteet esim. neulat kannelliseen muoviastiaan ennen
apteekkiin viemistä.
• Räjähtävät jätteet
toimitettava poliisille.

ILMAISEKSI

SIIRTOKUORMAUS- JA
HYÖTYJÄTEASEMALLE

SÄHKÖLAITTEET

SÄHKÖLAITTEET
Käytöstä poistetut sähkölaitteet tulee pitää aina erillään muusta jätteestä ja niitä ei saa laittaa poltettavan
jätteen astiaan. Ne tulee toimittaa sähkölaitteita myyvien kauppojen keräyspisteisiin tai siirtokuormaus- ja
hyötyjäteasemalle.

ILMAISEKSI

SIIRTOKUORMAUS- JA
HYÖTYJÄTEASEMALLE

KYLLÄ
• Pesukoneet ja kuivausrummut
• Jääkaapit ja pakastimet, lämpöpumput
• Sähköliedet ja mikroaaltouunit
• Pölynimurit, kahvinkeittimet,
leivänpaahtimet, silitysraudat
• Tieto- ja teletekniset laitteet
kuten tietokoneet, tulostimet,
kopiokoneet, laskimet ja puhelimet
• Kuluttajaelektroniikan laitteet
kuten radiot, televisiot, video
kamerat ja -nauhurit sekä äänentoistolaitteet
• Valaistuslaitteet
• Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
kuten porat, sahat, ompelu
koneet ja hitsauslaitteet
• Lelut ja vapaa-ajan- ja urheilu
välineet, kuten sähköjunat, kilpa-
autoradat, videopelit sekä sähköja elektroniikka- komponenetteja
sisältävät urheiluvälineet
• Tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen
säätölaitteet ja termostaatit
• Loisteputket, energiansäästölamput, ledlamput

EI
• Sähköjohdot (poltettava jäte)
• Kaapelit (metalliromua)
• Polttomoottorit (öljyt pois
tettuna metalliromua)
• Hehkulamput ja halogeeni
lamput
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PAINEKYLLÄSTETTY PUU

PAINEKYLLÄSTETTY PUU
KYLLÄ
• Painekyllästetty puutavara sekä vihreä että ruskea,
ratapölkyt, puhelinpylväät

Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä ja se on
aina pidettävä erillään muusta jätteestä. Sitä ei saa
polttaa kodin tulipesissä eikä laittaa poltettavan jätteen
astiaan. Painekyllästetty puujäte tulee toimittaa siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle.

MAKSULLINEN
SIIRTOKUORMAUS- JA
HYÖTYJÄTEASEMALLE
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PUUJÄTE

PUUJÄTE
Käsittelemätön puujäte voidaan hyödyntää polttopuuna. Käsitelty puu- ja levyjäte tulee toimittaa siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle. Hyödyntämiskelpoista
puuta ei saa laittaa poltettavan jätteen astiaan.

MAKSULLINEN
SIIRTOKUORMAUS- JA
HYÖTYJÄTEASEMALLE

KYLLÄ
• Puhdas puujäte
• Puulevyjäte (ovet, kaapit
kalusteet)
• Pinnoitettu puu (melamiini,
laminoitu puu)
• Parketti
• Laminaatti
• Lastulevy, vaneri
• Kovalevy, mdf-levyt, haltex
• Lakattu ja maalattu puu
• Hirret

EI
• Kipsilevyt tai muut kiviaines
peräiset levyt
• Painekyllästetty puu, rata
pölkyt
• Puurakenteet, joissa on muita
materiaaleja (esim. puusohvat,
joissa on vaahtomuovia pehmusteena)
• Sahanpuru (poltettavaan tai
biojätteeseen)
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RAKENNUS- JA PURKUJÄTE

RAKENNUS- JA PURKUJÄTE
KYLLÄ
Rakennusjätteestä erotellaan
ja toimitetaan hyödynnettäväksi
siirtokuormaus- ja hyötyjäte
asemalle
• Puu-, ja puukuitulevyjäte
• Keräyspaperi ja -pahvi
• Metalliromu
• Betoni-, tiili-, laatta- ja muu
kiviainesperäinen jäte
• Ylijäämämaa
• Muu hyöytykäyttöön
soveltuva jäte

Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja käyttökelpoiset rakennusosat tulee kerätä erilleen siten, että ne
voidaan toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

Lajittelemattomasta rakennus
jätteestä peritään kallein tonnihinta.
Lajittelemalla rakennus- ja purkujätteet voit säästää merkittävästi rahaa.

MAKSULLINEN
SIIRTOKUORMAUS- JA
HYÖTYJÄTEASEMALLE

EI
Vaaralliset jätteet, sähkö
laitteet ja jäljelle jääneet
sekalaiset rakennusjätteet on
toimitettava siirtokuormausja hyötyjäteasemalle käsiteltäväksi:
• Eristysvillat, kipsilevyt
• Lasikuitu
• WC-posliinit, kaakelit
• Viemäriputket
• Asbesti
• Muut isokokoiset jätteet
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LÄÄKEJÄTTEET

LÄÄKEJÄTTEET
Käyttämättä jääneet lääkejätteet palautetaan lähimpään apteekkiin. Palauta lääkkeet aina alkuperäispakkauksissaan, jos mahdollista. Poista lääkejätteistä
henkilötiedot.

KYLLÄ
• Kiinteät lääkejätteet paino
pakkauksissa ja purkeissa
• Nestemäiset lääkejätteet
• Sytostaatit ja jodipitoiset
lääkejätteet
• Neulat ja ruiskut
• Elohopeakuumemittarit

EI
ILMAISEKSI
APTEEKKIIN

• Insuliinikynät ja kynien terät
• Paristoilla toimivat kuume
mittarit
• Muita kemikaalijätteitä
• Muita vaarallisia jätteitä
• Lääkejätteiden kartonki
pakkauksia.

Utsjoen jätehuolto | Jäteopas 17

JÄTEHUOLLON EKOMAKSU

Jätehuollon ekomaksu
Jätehuollon ekomaksu on kiinteä, kiinteistökohtainen
vuosimaksu. Se peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-
ajan asumisessa käytettävistä kiinteistöistä jätemaksun
lisäksi.
Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle/
isännöitsijälle. Maksu peritään ensisijaisesti kiinteistön
omistajalta/haltijalta, jollei toisin ole ilmoitettu.

Ekomaksu laskutetaan jätehuoltomaksun yhteydessä
Ekomaksujen suuruudet ovat nähtävillä muun muassa
Utsjoen kunnan kotisivuilla www.utsjoki.fi.
Ekomaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia jäte
huollon kustannuksia:
• Osa hyötyjätehuollosta
• Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemien ylläpito
• Jätehuollon viranomaistehtävät
• Jätehuollon tiedotus ja neuvonta
• Ongelmajätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto ja
keräyskierrokset
Laskutettavan kiinteistön tiedot perustuvat jätelain
edellyttämän asiakasrekisterin tietoihin.
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JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT

Jätteiden vastaanottopaikat
Rinki-ekopisteet
• vastaanotetaan lasi-, kartonki- ja metallipakkauksia.
Sijaintipaikat Utsjoen kunnassa:
• Miessipolku 1, Utsjoki
• Ylätenontie 24, K-market, Karigasniemi
Ajantasainen tieto sijaintipaikoista: www.rinkiin.fi

Paperinkeräysastiat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luossa 1, Utsjoki
Siula 1, Utsjoki
Utsjoentie 48, Utsjoki
Miessipolku 1, Utsjoki
Tenontörmä 14, Nuorgam
Tenontie 4738, Nuvvus
Tenontie 5061, Dalvadas
Ylätenontie 330, Karigasniemi
Ylätenontie 33, Kylätalo Sáivu, Karigasniemi

Utsjoen kirkonkylän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema
Sullamintie 151, Utsjoki.
Avoinna parillisen viikon tiistaina klo 15–19
• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte,
puu- ja levyjäte, metallijäte, kyllästetty puu, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, auton
renkaat.

Karigasniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema
Ylätenontie 304, Karigasniemi 1.9.2018 alkaen

Sakokaivon tyhjentäjät
Markku Kuusela, p. 040 090 5767
Kuljetusliike J. Mattila Ky, p. 045 139 1467
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KERÄYSVÄLINEET JA TYHJENNYS

Jätteiden keräysvälineet
Jätteiden keräysvälineinä saa käyttää ainoastaan koneelliseen kuormaukseen soveltuvia:
1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja
pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun
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 jäteautoon kiinteistöllä
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien
tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita

Jätteiden laittaminen keräysvälineisiin
Jos jäteastiaan sijoitettava jäte on niin märkää, että sen voi
olettaa jäätyvän kiinni astian seinämiin, niin jäte on käärittävä esimerkiksi sanomalehteen tai astian vuorauksena on
käytettävä säkkiä.
Tuhka, grillihiilet ja pölyävät jätteet on pakattava tiiviisti ja
varmistettava, että tuhka ja grillihiilet ovat täysin jäähtyneet
ennen jäteastiaan laittamista. Mikäli kaatopaikkajätteen
seassa on lasia tai muita esimerkiksi teräviä esineitä, jotka
saattavat vahingoittaa keräysvälineen käsittelijää tai keräys
välinettä, ne on pakattava huolellisesti siten, ettei niistä
aiheudu vahinkoa.
Jätteenkuljettajalla on oikeus ja velvollisuus jättää tyhjentämättä poltettavan jätteen keräysväline, jos hän tyhjennyksen yhteydessä havaitsee sen sisältävän vaarallista jätettä
tai huomattavan määrän polttoon soveltumatonta jätettä.
Laskutettavan kiinteistön tiedot perustuvat jätelain edellyttämän asiakasrekisterin tietoihin. Kiinteistökohtainen jäteastia on merkittävä omistajatiedoin.
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KERÄYSVÄLINEET JA TYHJENNYS

Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys
Jätteiden keräysvälineet on mitoitettava niin ja jätteitä on
noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet
sopivat keräysvälineisiin. Keräysvälineet on voitava sulkea
eikä jätteistä saa aiheutua hajuhaittaa tai muuta ympäris
tö- tai terveyshaittaa eikä roskaantumista.
Syntyvään jätemäärän nähden ylisuurten jäteastioiden
käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen.

Jäteastioiden tyhjennysvälit saavat olla enintään

Poltettava jäte

Kesällä 1.5.–30.9.

Talvella 1.10.–30.4.

2/4 viikkoa**

4 viikkoa

Poltettava jäte, jos kiinteis- 8 viikkoa
töllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi

8 viikkoa

** 2 viikkoa taajama-alueella ja 4 viikkoa haja-asutusalueella
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa
ympäristö- tai terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä
asianmukaiseen käsittelyyn.
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JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS

Järjestetty jätteenkuljetus
Järjestetyn jätteenkuljetuksen alue koskee koko kunnan
toiminta-aluetta. Asumisessa syntyneen jätteen kuljetus
järjestetään koko kunnan alueella kunnan kilpailuttamana
toimintana. Jokainen kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä, tulkitaan aluekeräysastian käyttäjäksi.

Jätteenkuljetuksen keskeytys
Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen voi keskeyttää
määräajaksi kiinteistön haltijan ilmoittaman perustellun
syyn vuoksi. Määräaikaisesta keskeytyksestä sovitaan vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloitusajankohtaa Utsjoen kunnan teknisen toimen henkilöstön kanssa.

Jätteen polttaminen kiinteistöllä
Jätteiden polttaminen on kielletty. Kiinteistön tulipesissä
saa polttaa risuja ja oksia ja pelkästä puusta koostuvaa
jätettä, jossa ei ole käsittelyaineita tai muuta kemikaalia,
sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona
vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia ja maa- ja metsätalou
dessa syntyviä vaarattomia, kuivia jätteitä, kuten kohtuullisen määrän kuivia olkia, hakkuujätettä tai muuta käsitte
lemätöntä puujätettä, kun voimassa ei ole metsä- eikä
ruohikkopalovaroitus. Kaikessa polttamisessa on otettava
huomioon, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.
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KOMPOSTOINTI

Kompostointi kiinteistöllä
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä
sekä käymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on
taajamassa kielletty.
Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai
huoneiston yhteinen, missä tapauksessa kompostorille on
nimettävä vastuuhenkilö.
Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on sijoitettava, rakennettava ja
hoidettava niin, etteivät haittaeläimet siihen pääse ja ettei
siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostorin koko on mitoitettava vastaamaan kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrää. Kompostiin ei saa sijoittaa
jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostori on sijoitettava siten, ettei
siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle.
Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida vain
tarkoitukseen suunnitellussa, tiiviissä kompostointilaitteessa, kuten kompostoivassa käymälässä. Kunnan ympäristön
suojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa täydentäviä
määräyksiä kompostoinnista.
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Njuorggán
Nuorgam
Ohcejohka
Utsjoki
Skadnjárga

Norja
Nuvvos
Nuvvus

Savu
Suvanto

Suohpajávri
Suoppajärvi
Buođđobohki
Patoniva

Dalvadas

Nuorbenjárga
Nuorpiniemi

1

Dansejohka
Tanssijoki

Ohcejoga gielda
Utsjoen kunta

Biesjohka
Piesjoki

2

Mierašluoppal
Mieraslompolo

Nykyinen keräysmalli

Gáregasnjárga
Karigasniemi

Čáhppesguoika
Mustakoski
Guohppenjavvi
Kuoppaniva

Geavvu
Kevo

Gámásmohkki
Kaamasmukka

Kamiljoki
Guoldná
Kuolna

Autokeräilyalue
Aluekeräyspisteet
pikakontti
5 m3 syväkeräysastia
1,3 m3 syväkeräysastia
Rinki-ekopiste
1 Utsjoen kirkonkylän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema
2 Karigasniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema

Utsjoen kunnan jätehuolto
Utsjoen kunta, tekninen lautakunta

Jätteenkuljetus

Käyntiosoite: Luossa 1a, 9952980 Utsjoki
Postiosoite: PL 41, 99981 Utsjoki
18
tekninen@utsjoki.fi

RenoNorden Oy

Henkilökunta
Markku Porsanger, rakennustarkastaja
040 015 8561, markku.porsanger@utsjoki.fi
Heidi Keskitalo, teknisen toimen sihteeri
040 181 0264, heidi.keskitalo@utsjoki.fi

Kuljetukseen liittyvät yhteydenotot
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Markku Porsanger puh. 040 015 8561
Auto, joka ajaa Utsjoella puh. 050 466 1641
ja puh. 044 713 0272

1
3
4

