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Hyvä lukija
Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita,
yrityksiä ja yhteisöjä. Niiden tarkoitus on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan
asuinympäristön ylläpitämiseksi.
Jätehuoltomääräykset tarkentavat
järjestämisen periaatteita.

jätelain

määräämiä

yleisiä

jätehuollon

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan kunnan toiminta-alueella 1.7.2014.

Asiakaspalvelumme on avoinna 9.00–15.00.
Puhelin
Markku 0400-158561, Heidi 040-1810264
S-posti
markku.porsanger@utsjoki.fi, Heidi.keskitalo@utsjoki.fi
Internet
www.utsjoki.fi
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ANNETTU JÄTELAIN 91 §:N NOJALLA (Jätelaki voimaan 1.5.2012)

1. luku: YLEISTÄ
1 § Soveltamisala
Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty
tai

määrätty

(asemakaavamääräykset

ja

ympäristönsuojelumääräykset),

noudatettava näitä jätelain 91 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Utsjoen kunnan toiminta-alueella.

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

3 § Määritelmät
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
•

aluekeräysastialla miehittämätöntä kunnan ylläpitämää keräyspaikkaa, jonne
voi jättää asumisessa syntyvää jätettä ja jonka käyttöoikeus on ainoastaan
aluekeräysmaksun maksavilla.

•

biojätteellä ruuan tähteitä ja ruoan valmistamisessa syntyvää maatuvaa
jätettä, kuten kuoret, lisäksi mm. pehmopaperi ja kasvinosat;

•

ekopisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja
hyötyjätteiden keräysvälineitä;

•

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;
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•

erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn
aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta jotka
eivät ole vaarallisia jätteitä.

•

energiajätteellä jätteenpolttoon tai kaasutukseen erikseen kerättävää
palavaa jätettä, kuten puuta, muovia, likaista kartonkia jne.

•

jäteasemalla miehitettyjä kunnan ylläpitämiä vastaanottopaikkoja,

•

jätteiden keräyspaikalla keräysvälineiden sijaintipaikkaa keräysvälineineen;

•

jätteiden keräysvälineillä astioita, säiliöitä, puristinsäiliöitä, lavoja ja muita
vastaavia laitteita, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljettamista varten;

•

kartongilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia
sekä pahvia niiden kiinteistöiden osalta, joissa sitä ei erilleen kerätä omana
lajikkeenaan;

•

kimpalla kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää jätteiden
keräysvälinettä järjestetyssä jätekuljetuksessa;

•

kompostoinnilla biojätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita
toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa
olosuhteissa.

•

lasilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta
kierrätyskelpoista lasijätettä;

•

metallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä.

•

paperilla käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia;

•

pahvilla käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa
pahvia, kuten aaltopahvilaatikot, sekä ruskeaa kartonkia ja voimapaperia;

•

poltettavalla jätteellä energiahyödyntämiseen kerättävää sekajätettä, joka
toimitetaan jätevoimalaan.

•

puulla käsittelemätöntä puuta, kuten puun rungot, oksat, rakennustarvikepuu
puupakkaukset ja lavat;

•

puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin
verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;
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•

sekajätteellä kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, joka jää jäljelle, kun
kierrätettävät jätelajit on lajiteltu ja kerätty erikseen.

•

sähkölaitteilla (ent. SER) Sähkökäyttöisiä laitteita, leluja ja kodinkoneita.

•

taajamalla asemakaavoitettua aluetta, tai muuta taajaan asuttua aluetta.
Suurimmista taajamista on erikseen jätehuollon palvelutasoa ilmaisevat
taajamakartat.

•

vaarallisella jätteellä (ent. ongelmajäte) terveydelle tai ympäristölle
vaarallista jätettä;

•

yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemia,
ekopisteitä,

aluekeräysastioita,

tuottajayhteisön
jätevedenpuhdistamoja
vastaanottopaikkoja.

järjestämiä
sekä

vaarallisen

jätteen

keräyspisteitä,

keräyspaikkoja,

kunnallisia

maa-ainesten

ja

puutarhajätteiden
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2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ
4 § Kompostointi
Biojätteiden

ensisijainen

käsittelymenetelmä

kiinteistöllä

on

kompostointi.

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä käymäläjätettä. Lannan
ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty.

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. Ellei muissa kunnallisissa määräyksissä muuta säädetä, kompostori on
sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontin rajasta. Lähemmäksi sijoittaminen
vaatii naapurin luvan. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai
vesialuetta.

Kompostori

voidaan

kuitenkin

sijoittaa

hyväksytyissä

rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida vain tarkoitukseen suunnitellussa,
tiiviissä kompostointilaitteessa, kuten kompostoivassa käymälässä.

Kunnan

ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä
kompostoinnista. Elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava
kirjallisesti kunnalle. Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kompostinhoidosta
vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.
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5 § Jätteiden poltto
Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty tässä pykälässä mainittuja poikkeuksia
lukuun ottamatta.

Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja
maalaamatonta

puuta

keskuslämmityskattilassa

tai

muussa

kiinteässä

lämmityslaitteessa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Haitallisista aineista
vapaata paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa vähäisiä määriä mm. sytykkeenä.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa 2 momentissa tarkoitettuja jätteitä,
puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä
poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Kaikessa polttamisessa
on otettava huomioon, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.

Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpolttoa, johon on myönnetty
ympäristölupa.

6 § Muu omatoiminen käsittely
Muu kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman
ympäristöviranomaisen lupaa tai hyväksyttyä suunnitelmaa.

Jätteiden hävittäminen maahan hautaamalla on kielletty lukuun ottamatta samalla
kiinteistöllä syntyvää vähäistä määrää puutarhajätettä. Kuolleiden eläinten
hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Puutarhajätteiden vienti
yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.
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3. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKKA
Kaikki kunnan vastuulle säädetyt jätteet ja jätteenhaltijan kanssa sovitut kunnan
järjestelmään mukaan otetut jätteet on toimitettava kunnan järjestämään
kuljetukseen.

7 § Yleiset jätteiden vastaanottopaikat
Yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla (ekopisteet ja aluekeräysastiat) jätteet tulee
sijoittaa niille erikseen osoitettuihin paikkoihin annettuja ohjeita noudattaen.
Miehitetyille yleisille jätteiden vastaanottopaikoille jätteitä saa toimittaa vain
erikseen määrättyinä aikoina. Jätteen tuojan on annettava tuotavasta jäte-erästä sen
laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten
sekä muut viranomaisen määräämät tiedot. Vastaanottopaikan pitäjä voi kieltäytyä
vastaanottamasta jätettä, jota ei ole lajiteltu annettujen ohjeiden ja näiden
määräysten

mukaisesti.

Jätteiden

poiskuljettaminen

yleisiltä

jätteiden

vastaanottopaikoilta on sallittu vain kunnan luvalla.

8 § Kiinteistön haltijan keräyspaikka
Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka.
Keräyspaikka tulee valita siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu
tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle
eikä tyhjentäjälle. Mikäli keräyspaikka on pistotien päässä, keräyspaikan välittömässä
läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava
kääntöpaikka. Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta
kestävälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja
väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten,
tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla,
mikäli mahdollista alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta
eikä muuta estettä.

Omakoti- ja paritalokiinteistöillä keräyspaikka tulee sijoittaa tonttiliittymään siten,
että se on enintään kahdenkymmenen (20) metrin päässä jäteauton ajoreitistä.
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Käytettäessä pyörällisiä jäteastioita jäteauton tulee päästä esteettömästi ja
turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastiasta. Jotta jäte
voidaan kuormata, tulee muut keräysvälineet sijoittaa siten, että jäteautolla on
esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen.

Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätehuollon toteuttajan kanssa
keräyspaikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään
jätetaksan mukainen lisämaksu.

9 § Keräyspaikan ylläpito
Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja
keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta ja
liukkauden torjunnasta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti
tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja
niiden valaistuksen tulee olla riittävä.

10 § Keräyspaikan suojaaminen
Sisäänkäynti jätekatokseen tai jätehuoneeseen tulee järjestää suoraan ulkotiloista
ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät,
niin ettei keräysvälineiden siirtäminen aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava
laitteet, jotta ovet pysyvät itsestään auki tyhjentämisen aikana. Tila on mitoitettava
siten, että kukin keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi muita keräysvälineitä
siirtämättä. Jätekatoksessa ja -huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto ja valaistus.
Jätekatosta tai -huonetta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole
selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä. Jos
jätteiden keräysvälineet suojataan näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksilla,
tulee suojauksen olla riittävän väljä keräysvälineiden joustavaa tyhjennystä varten.
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4. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET
11 § Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa
Jätteen haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.
Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille ja käytössä
olevaan keräysjärjestelmään ja ovat tyhjennysväli huomioon ottaen aina
suljettavissa.

Keräysvälineiden

tulee

olla

ehjiä,

tiiviitä

ja

koneellisen

kuormauskäsittelyn sekä kuumapesun kestäviä. Keräysvälineiden käytöstä ei saa
aiheutua haittaa tai vaaraa käyttäjille, tyhjentäjille eikä ympäristölle.

Keräysvälineinä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saa asuinkiinteistöillä käyttää:
-

käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoin ja pyörin
varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen
jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;

-

maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon
kiinteistöllä;

Muilla kuin asuinkiinteistöillä voidaan em. lisäksi käyttää
-

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

-

vaihtolavasäiliöitä jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 15 km

-

rullakoita ja paalaimia pahvinkeräykseen;

-

paalaimia muovinkeräykseen;

-

Jätepuristimia, jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 30 km.

Jätesäkkiä ei hyväksytä kiinteistön keräilyvälineeksi. Jätesäkkiä voi käyttää ainoastaan
normaaliastian tyhjennyksen yhteydessä tavanomaisesta poikkeavan jätemäärän
toimittamiseksi keräilyyn.
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Kunta voi hyväksyä järjestämässään jätteenkuljetuksessa kiinteistökohtaisesti
muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja
mikäli

tämä

ei

vaaranna

työturvallisuutta

ja

keräysvälineet

soveltuvat

kuljetusjärjestelmään. Hakijan tulee hankkia kunnan lausunto keräysvälineen
soveltuvuudesta keräysjärjestelmään ennen hakemuksen jättämistä. Kiinteistön
haltijan

on

huolehdittava

keräysvälineen korjauksesta,

kunnossapidosta

ja

puhdistamisesta sekä siitä, ettei jäteastia pääse siirtymään paikoiltaan ja että
keräysvälineen kansi pysyy kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Keräysväline tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

12 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline
Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jätteiden
keräysvälinettä. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa yhteisen keräysvälineen käytöstä
ja siitä luopumisesta sekä laskutuksen järjestämisestä on etukäteen ilmoitettava
kirjallisesti kunnalle. Kimpalle tulee olla nimettynä yhdyshenkilö, joka huolehtii myös
tarvittavasta tiedotuksesta muille kimpan osakkaille ja kunnalle. Kimpalle nimetään
vain yksi laskutusosoite.

Asuinkiinteistön ja ainoastaan omassa käytössä olevan lomakiinteistön välinen
yhteisastia ”kimppa” hyväksytään jos luontaisen kulkureitin varrella asunnolta lomaasunnolle ei ole aluekeräysastiaa. Maksimietäisyys taajamassa vakituisen ja lomaasunnon välillä on 2 kilometriä, haja-asutusalueella ei maksimietäisyyttä.

Vähimmäisvaatimuksena

on

myös

se,

että

jäteastian

tyhjennystiheys

on

jätehuoltomääräysten mukainen.

Muiden kuin omien kiinteistöjen välisiä kimppoja ei sallita, jos välissä on muita
kiinteistöjä, jotka eivät kuulu samaan kimppaan.
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Poikkeuksena taloudet, joissa asuvien henkilöiden sairauden tai muun vastaavan
hankalaksi katsotun elämäntilanteen vuoksi oman jäteastian käyttö katsotaan
erityisen kuormittavaksi, voivat käyttää yhteistä jäteastiaa ko. talouden päivittäisissä
asioissa avustavan henkilön kiinteistön kanssa, vaikka välissä on muita kiinteistöjä,
jotka eivät kuulu samaan kimppaan.

Kompostointialennuksen myöntämisen perusteena on kaikkien kimppa-astian
käyttäjien hyväksytyt kompostointi-ilmoitukset.

Utsjoen kunta voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esimerkiksi jätteiden
määrän perusteella taikka käytössä tai laskutuksessa ilmenneiden epäkohtien
johdosta.

13 § Keräysvälineiden suurimmat sallitut painot
Pyörällinen käsin siirrettävä jäteastia saa painaa enintään 80 kg.
Poikkeustilanteissa käytettävä jätesäkki saa painaa enintään 15 kg.
Koneellisesti kuormattaviin kontteihin jätettä saa laittaa 100 kg/m3. Muiden
keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen
jätehuollon toteuttajan kanssa tehtävällä sopimuksella.

14 § Keräysvälineiden täyttö
Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on
tarkoitettu. Keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa
pakata ennen niiden keräysvälineeseen laittamista.

Jos järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva jäte ei kokonsa tai määränsä puolesta
mahdu

keräysvälineeseen,

se

voidaan

tilapäisesti

sijoittaa

keräysvälineen

välittömään läheisyyteen. Ylimääräinen jäte on pakattava niin, että jäteauton
kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Mikäli ylimääräistä jätettä
on huomattavasti normaalia jätettä enemmän, sen poiskuljettamisesta on sovittava
urakoitsijan kanssa etukäteen.
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Keräysvälineeseen tai sen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai
tavaraa,

jota

ei

ole

tarkoitettu

vietäväksi

jätteen

käsittelypaikalle

tai

hyödynnettäväksi. Kunta ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat
jäteastiaan tai sen viereen sijoitettujen (jätekatokseen tms.) esineiden joutumisesta
jätteenkäsittelyyn.

Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa:
1. palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2. nestemäisiä jätteitä (ei nestemäisenä eikä pakastettuna);
3. vaarallisia jätteitä;
4. erityisjätettä, mukaan lukien teurasjätettä;
5. aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineen
tyhjentäjille tai jätteen käsittelyyn osallistuville;
6. aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn
takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa
keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen
kuormausta tai purkamista.

Hiekkaa, tuhkaa ja nokea voidaan laittaa yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen
ainoastaan, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti
pakattuja eikä keräysvälineen sallittua enimmäispainoa ylitetä. Sekajätteen
keräysvälineeseen ei saa laittaa hyötyjätteitä, joiden keräys alueella on järjestetty,
ellei kyse ole tilapäisestä hyötyjätteen keräysvälineen ylitäyttymisestä.

15 § Hyötyjätekeräys kiinteistöillä
Jätteen haltijan on huolehdittava, että vaaralliset jätteet, hyödynnettävät jätteet ja
erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä tai toisistaan. Hyötyjätteet tulee viedä
ekopisteisiin, jäteasemille tai tuottajayhteisön järjestämiin keräyspisteisiin. Paperia
koskevasta tuottajavastuusta on säädetty erikseen jätelaissa.
Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja hyötykäyttöön soveltuvat
jätteet sekä rakenneosat on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyttöön.
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5. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS
16 § Järjestetty jätteenkuljetus
Järjestetyn

jätteenkuljetuksen

alue

koskee

koko

kunnan

toiminta-aluetta.

Asumisessa syntyneen jätteen kuljetus järjestetään koko kunnan alueella kunnan
kilpailuttamana toimintana.

Asumisessa syntyvä jäte sekä muu jätelain 32 §:ssä tarkoitettu yhdyskuntajäte lukuun
ottamatta vaarallista jätettä kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Myös muussa
asumisessa (esim. kultavaltaukset ja kaivospiirit), syntynyt jäte on toimitettava
järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava edellä 1 momentissa
tarkoitettu jäte kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräysastiaan, ellei
jätelain

42

§:n

perusteella

toisin

päätetä.

Luovuttamisvelvollisuudesta

poikkeamisesta päättää hakemuksesta Utsjoen kunnan tekninen lautakunta.

Kunta voi keskeyttää kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen määräajaksi kiinteistön
haltijan ilmoittaman perustellun syyn vuoksi.

Jätteen haltija vastaa järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattoman jätteen,
kuten suurten esineiden tai poikkeuksellisen suuren jätemäärän, kuljetuksesta
kunnan järjestämään vastaanottopaikkaan.

Kiinteistökohtaisen keräyksen alue osoitetaan kartalla.
automaattisesti

asemakaava-alueet

(sis.

myös

Keräyksen piiriin kuuluu
ranta-asemakaavat).

Kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin kuuluvat kartalla rasteroitujen yleisten teiden ja
katujen varret sekä niiltä lähtevät alle kilometrin mittaiset muut tiet. Lisäksi
rasteroidulta alueelta lähtevät yli kilometrin pituiset tiet, jonka varressa on vähintään
3 asuntoa/kilometri kuuluvat keräyksen piiriin. Muualla järjestetty jätteenkuljetus
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hoidetaan

aluekeräysastioita

käyttäen.

Jokainen

kiinteistö,

joka

ei

ole

kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä, tulkitaan aluekeräysastian käyttäjäksi.

Kunta ylläpitää järjestetyn jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on
velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista kunnalle,
muutokset huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen.

17 § Keräysvälineiden tyhjentäminen
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa asumisessa syntyneen jätteen keräysvälineet on
tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:
Asukkaiden määrä

1 tai yli

Tyhjennysvälit
Kompostoi

Ei kompostoi

8 viikkoa taajama- ja hajaasutusalueella

2 viikkoa taajama-alueella
kesällä (1.5 – 30.9.)
4 viikkoa taajama-alueella talvella
(1.10. – 30.4.)
4 viikkoa haja-asutusalueella

Ympäristö- tai terveyshaittojen vuoksi voidaan asiakas velvoittaa siirtymään
tiheämpään jäteastian tyhjennysrytmiin.
Mikäli sekajäte ei sisällä aineksia, jotka voivat aiheuttaa haju- tai muita
ympäristöhaittoja, voi sekajätteen keräysvälineen tyhjennysväli olla kiinteistön
haltijan ilmoituksesta pidempi kuin neljä viikkoa, maksimissaan kahdeksan viikkoa.
Edellytyksenä on että kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan näiden määräysten
mukaisesti ja tästä on kunnan hyväksyntä tai kiinteistö kuuluu järjestetyn
ruokahuollon piiriin.

Syväkeräyssäiliöt ja jäähdytyslaittein varustetut seka- tai biojätteen keräysvälineet on
tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa.
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Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta
tyhjennysvälien pidennykseen. Kiinteistöjen on mitoitettava keräysvälineensä niin,
että ne riittävät vähintään lyhyimpään tyhjennysväliin. Jäteastiaa ei saa ylitäyttää,
jäteastian kannen on mentävä täysin kiinni. Ylimääräisestä jätteestä peritään erillinen
maksu.

18 § Jätteiden kuormausajat
Jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on
sallittu arkisin kello 6-22 sekä poikkeuksellisesti lauantaisin kello 8-18 ja pyhäpäivinä
kello 9-18.

19 § Jätteiden kuljettaminen
Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu
haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen
aikana leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on
kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse
leviämään ympäristöön.

Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä
avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa
eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. Jos kiinteistöllä
syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu
järjestettyyn jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen
järjestämisestä.

20 § Kuljetus aluekeräysastiaan
Aluekeräysastiat ovat kunnan ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden käyttöoikeus on
ainoastaan kunnan määräämän aluekeräysmaksun maksaneilla kiinteistöillä. Jätteet
tulee toimittaa aluekeräysastiaan riittävän usein ja niin, ettei keräysastiaan aiheudu
ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.
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21 § Kuljetus ekopisteeseen
Ekopiste on tarkoitettu asuinkiinteistöjen hyötyjätteille. Hyötyjätteet tulee toimittaa
ekopisteeseen riittävän usein ja niin, ettei ekopisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian
suurten kertaerien takia.

6. luku: ERITYISJÄTTEET
22 § Erotuskaivojätteet
Vakituisessa asuinkäytössä olevan asunnon umpi- ja saostussäiliöt on tyhjennettävä
vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön omistaja saa antaa lietteen kuljetettavaksi
vain sellaiselle toiminnan harjoittajalle, jolla on jätelain 94 §:n mukainen oikeus ottaa
jätelietettä

kuljetettavaksi.

Lietteet

tulee

toimittaa

kunnan

osoittamaan

käsittelypaikkaan. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava
(öljypinnan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä
tarvittaessa. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä
hiekanerotus-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne
kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Pienpuhdistamolietteet,

rasvanerotuskaivolietteet,

maasuodattimien

suodinmateriaalit ja fosforinerotuskaivojen lietteet tulee ohjata hyötykäyttöön
maanparannusaineeksi, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset.
Tarvittaessa lietteet tulee ohjata kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun
paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä.

23 § Kemiallinen käymäläjäte
Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava viemäriverkkoon vesi- ja
viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
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7. luku: VAARALLISET JÄTTEET
24 § Keräyspaikka kiinteistöllä
Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin vaarallisille jätteille, tulee
niitä varten olla erillinen lukittava tai jatkuvasti valvottu tila tai sellaiset kaapit ja
astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspaikkaan toimitettavaa
vaarallisen jätteen lajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön
haltijan on asetettava keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien
nähtäville sekä tiedotettava keräyspaikan käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten
jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

25 § Varastointi ja pakkaaminen
Kotitalouksien

vaaralliset

jätteet

tulee

ensisijaisesti

säilyttää

alkuperäispakkauksissaan. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on aina merkittävä tietoa
sen sisällöstä sekä muuta tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä
varten. Romuakut on varastoitava joko lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse
rikkoutumaan tai ulkona sijoitettuna haponkestävään tiiviiseen astiaan.

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia
pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin
jätteisiin. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä
"Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on
rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestin
vastaanottopaikassa on kuorman sisällöstä ilmoitettava henkilökunnalle ja
käsittelypaikassa asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

26 § Käsittelyyn toimittaminen
Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran kahdessa
vuodessa, luvalliseen vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.
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8. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET
27 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuksien

järjestäjän

on

huolehdittava

tilaisuuden

jätehuollon

järjestämisestä ja hyötyjätteiden lajittelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja ja ne on
sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa.
Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi
tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täyttyessä tarpeen mukaan.

28 § Kiinteistön haltijan tiedotusvelvollisuus
Kiinteistön

haltijan

on

tiedotettava

kiinteistön

asukkaille

ja

kiinteistöllä

työskenteleville jätehuollon keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

29 § Poikkeusvalta
Kunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä
näissä määräyksissä on sanottu.

30 § Tarkemmat ohjeet, määräykset ja valvonta
Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä jätehuoltomääräyksiä tarkentavia
ohjeita

ja

määräyksiä.

Ympäristönsuojeluviranomainen

valvoo

jätehuoltomääräysten noudattamista.

31 § Voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.7.2014.
Samalla kumotaan kunnan aikaisemmin antamat jätehuoltomääräykset.

LIITTEET

Kartat kiinteistökohtaisen keräyksen alueista

näiden

