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Aika

Paikka

Osallistujat

Läsnä

Poissa

Muu

Nimi
Lähdeaho-Kero Ruth
Luukkonen Veli-Matti
HaapasaariAri
Malmstedt Jonna

Laukkanen Kari

Valkasmaa Pirjo
Kemppinen Keijo

Yli-Kovero Päivi
Räikkönen Pirkko
Pitkänen Kaija

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Jasen

virkamiesedustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

poistui klo 17:48 $ 5
käsittelyn aikana

21.Q2.2023 klo 16:30 - 17:51

Sln kaupungintalo, teknisen lautakunnan kokoushuone, Olavinkatu 27

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Ruth Lähdeaho-Kero
puheenjohtaja

1-5

Savon I i n na ssa 22.2.2023

Veli-Matti Luukkonen
pöytäki rjantarkastaja

www. savon I in n a.f i 22.02.2023

Kaija Pitkänen
pöytäkirjanpitäjä

Ari Haapasaari
pöytä ki rj a nta rk astaj a
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SAVONLINNAN KAUPUNKI

Alueellinen jätelautakunta S 1

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

JLTK 21.02.2023 S 1

Päätös

21.02.2023

Pu heenjohtaja totesi kokou ksen lailliseksi j a päätösva ltaiseksi.

Pöytäki rj an pitäjänä tässä kokou ksessa toi m ii toi m iston hoitaja Kaija
Pitkänen.

PÖYTÄKIRJA 1t2023 3
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SAVONLINNAN KAUPUNKI

Alueellinen jätelautakunta

Pöytäkirjantarkastus

JLTK21.02.2023 S2

Päätösehdotus

Päätös

PÖYTÄKIRJA 112023

s2 21.02.2023

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja pidetään
nähtävänä w\wW.savon linna.fi sekä Enon kosken, Rantasal men ja Sul kavan
kunnissa.
Tarkastusvuorossa jäsenet Luukkonen Veli-Matti ja Haapasaari Ari, varalla
Malmstedt Jonna ja Laukkanen Kari.

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua kokouksen jälkeen ja pidetään
nähtävänä vv\ry\u.savonlinna.fi 22.2.2023 alkaen sekä Enonkosken ja
Rantasalmen kunniss a 23.2.2023 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Luukkonen ja Ari Haapasaari,
varalle Jonna Malmstedt ja Kari Laukkanen.

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisellä järjestelmällä Visma
Sign.

4

f visma sigl



SAVONLINNAN KAUPUNKI

Alueellinen jätelautakunta S 3

Tiedoksiannettavat asiat

JLTK 21.02.202353

Selostus

Valmistelu

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

PÖYTAKIRJA

21.02.2023

112023 5

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltu usto 12.12.2022 $ 1 03:
Kaupunginvaltuusto on nimennyt alueelliseen jätelautakuntaan Sulkavan
kunnan edustajaksi Pirjo Valkasmaan ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Henna Pylkkäsen.

Viran haltijapäätökset 1.12.2022 - 1 6.2.2023
Päätösluettelo (facta) on kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissä.

Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko, 044 417 4612,
pirkko.raikkonen@savonlinna.fi

Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

Asiat merkitään tiedoksi
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Jäteh uoltomääräysten päivittäm i nen

JLTK 20.09.2022522

Valmistelija

Selostus

jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko.raikkonen@savonlinna.fi,
044 417 4612

Jätelain muutokset sekä uudistettu jätelaki edellyttävät jätelautakunnan
19.1 .2021 $ 5 hyväksymien jätehuoltomääräysten (esitvslistaliite A. )
tarkastelua ja päivittämistä. Muutoksia aiheutuu esimerkiksi bio- ja
pakkausjätteiden siirtymisestä kunnan kilpailutettavaksi heinäkuussa 2023,
mikä edellyttää kuljetusjärjestelmän huomioimisen jätehuoltomääräyksissä.

Jäteh uolto m ää räykset otetti i n tarkastelu u n kevättalv ella 2022.
Tarkastelussa on otettu esille mm.
- kuljetusjärjestelmän muuttuminen bio-ja pakkausjätteiden

kiinteistöittäisessä kuljetu ksessa,
- jäteasetuksen muutokset mm. biojätteiden omatoimisesta

kompostoinnista arrnettavista tiedoista.

Päivittämistarpeista on pidetty palavereja kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisten ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n
kanssa. Kuljetusyrityksiä on ku ultu heinäkuussa pidetyssä tilaisuudessa.

Jätehuoltoinsinööri on palaverien perusteella laatinut luonnoksen
jätehuoltomääräyksiksi (pöytäkirjaliite A). Luonnoksessa muutetut kohdat
on korostettu. Jätehuoltoinsinööri on 31 .8.2022 lähettänyt sähköpostitse
pyynnön kommentoida luonnosta ennen ensimmäistä lautakuntakäsittelyä
seuraavilta tahoilta: Savonlinnan kaupunki, Rantasalmen kunta,
Enonkosken kunta, Sulkavan kunta, Punkaharjun kuljetus Muhonen Oy,
MPT-Kuljetus Oy, lmupalvelu Luukkainen Ky, Lassila & Tikanoja Oyj,
Rantasalmen Ympäristöhuolto Ky, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy,
ELY-keskus sekä Savonlinnan kaupungin, Enonkosken ja Rantasalmen
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Kommentit pyydettiin toimittamaan
säh köpostitse viranhaltijalle vi imeistään 1 3.9.2022. Kommentteja antoi
määräaikaan mennessä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Kommenttien
perusteella luonnokseen ei tehty muutoksia. Kommentit ovat
luottamushenkilöiden luettavissa extranetissä.

,lätelain 92 $'n mrrkaisesti krrnnan nn varaftava asianomaiselle elinkcinn,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille
tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kunnan jätehuoltomääräysten
antam ista. Vai kuttam ismahdollisuu ksien varaamisesta asian käsittelyssä
säädetään hallintolain 41 $:ssä, jonka mukaan viranomaisen tulee varata
niille henkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuus saada tietoja asian
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta,
joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi
olla huomattava vaikutus. Jäte- ja hallintolain nojalla luonnos on syytä
lähettää lausuttavaksi seuraaville tahoille:
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ELY-keskus
Enonkosken kunta
Enonkosken ympäristönsuojeluviranomai nen
lmupalvelu Luukkainen Ky
Itä-Savon kiinteistöyhdistys
Kuntaliitto
Lassila & Tikanoja Oyj
MPT-Kuljetus Oy
Punkaharjun kuljetus Muhonen Oy
Rantasalmen kunta
Rantasal men ympäristönsuojel uviranomainen
RL-Palvelut Oy
Savonlinnan kaupunki
Sulkavan kunta
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Savonlinnan kaupungin ympäristöpalvelut

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on
ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla.
Jätehuoltomääräysluonnos voidaan asettaa yleisesti nähtäville kuntien
verkkosivuille. Luonnoksesta voidaan ottaa vastaan kommentteja
lausuntoajan puitteissa.

Lausunnot ja kommentit tulee jättää riittävän ajoissa, jotta määräyksiin
voidaan tehdä tarpeelliset muutokset ennen niiden seuraavaa
lautakuntakäsittelyä.

Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

Lautakunta päättää pyytää lausunnon jätehuoltomääräysluonnoksesta
esitystekstin mukaisilta tahoilta 21.1 1.2022 mennessä.
Lautakunta päättää asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen yleisesti
nähtäville 26.9.-1 8.1 1 .2022 väliseksi ajaksi. Mahdolliset kommentit tulee
jättää 21.1 1 .2022 mennessä.

Päätösehdotus hyväksyttiin

Jätehuoltoinsinööri

jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko.raikkonen@savonlinna.fi

Jätehuoltomääräysten luonnos (esityslistaliite A) on ollut nähtävillä 26.9.-
1 8.1 1 .2022 Savonlinnan kau pu ng i n internetsivuilla osoitteessa
https://www.savonlinna.filasukas/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto9/.
Kuulutus on j ulkaistu Savonl in nan kaupungin ilmoitusta ululla 22.9.2022.
Luonnoksesta on voinut jättää mielipiteensä kuka tahansa, kenen
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elinympäristöön, työntekoon tai muihi n oloihi n jätehuoltomääräysten
päivittämisellä saattaa olla vaikutusta. Mielipiteet on tullut toimittaa
jätelautakunnalle postitse tai sähköpostitse 21 .11.2022 klo 16.00
mennessä ja pyydetyt lausunnot viimeistään 21.11.2022. Savonlinnan
kaupunki on pyysi lisäaikaa lausunnon antamiselle 23.11.2022 astl

Kommentteja nähtävillä olleesta luonnoksesta tai pyydettynä lausuntona
ovat antaneet:

Encore Ympäristöpalvelut Oy
Itä-Suomen ELY-keskus
Enonkosken kunnanhallitus
Rantasalmen kunnanhallitus
RL-Palvelut Oy
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Sulkavan kunnanhallitus

Lausunnot ovat esityslistaliitteinä B-1.

Lausu ntojen perusteella on selvitetty ta rkemmin mm. Sl I RTO-rekisterin
käyttöä ja jätehuoltorekisteriin hyväksymistä edellyttävät jätehuoltoa
koskevat toiminnot, vain kesäkäytössä olevien jaltai vailla raskaalla
kalustolla I i ikennöitävää tieyhteyttä olevien kiinteistoj en jätehuollon
järjestämistä sekä jäteastioiden sijoittamista koskevia tulkintoja. Näitä
koskien määräysluonnokseen on tehty muutoksia. Lausuntojen ja tehtyjen
selvitysten edellyttämänä monia kohtia on tarkennettu entisestään.
Muutokset ovat nähtävillä esityslistaliitteenä J olevassa
jätehuoltomääräysten luonnoksessa.

Lausunnoissa ehdotetun selkokielisen tiivistelmän laatiminen on osa
jätelain 93 $:n mukaista kunnalle kuuluvaa yleistä neuvontaa, tiedotusta ja
valistusta, mikä on palvelutehtävänä annettu Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi.

Esitys jätehuoltomääräyksistä on pövtäkirialiitteenä A.

Määräysten päivittämisen yhteydessä päivitetään myös määräysten
liitteessä 2. mainitut asiointilomakkeet (pl. maksumuutosta koskevat
lomakkeet). Lomakeluonnokset ovat luottamushenkilöiden nähtävillä
extranetissä.

Lapsivaikutusten arviointi Ei vaikutusta.

Yritysvaikutusten arviointi Esityslistaliite K.

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää hyväksyä pöytäkiryaliitteenä A olevat
jätehuoltomääräykset ja valtuuttaa jätehuoltoinsinöörin stilisoimaan niitä
tarvittaessa. Määräykset astuvat voimaan Savonlinnan kaupu ngissa sekä
Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa 1.7.2023ja Sulkavan kunnassa
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1.1.2024 alkaen.
Jätelautaku nta päättää merkitä tiedoksi ta rpeen määräystiivistelmälle

Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsenet esittivät yksimielisesti
seuraavat muutokset, jotka esittelijä hyväksyi:

22 $:n 7 momentti

Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:
1. Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä
2. Pikakontteja

34 $:n 1 momentti

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja m uista vastaavista
sälliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, ku itenkin väh intään
kerran kahdessa vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään
käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on
tehtävä valnristajan arrtarnierr ohjeiden rnukuurr tåtå vältirttrttåigvelvoitetta
useammin.

Liite B

Asia Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely ja
luovuttaminen käsiteltäväksi naapurikii nteistöllä
fi ätehuoltomääräykset S 36)

Toimintaohje 2 mom

hakijan tulee olla aktiiviviljelijä
- liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle
- käsitellään omat lietteet + enintään neljän (4) muun kiinteistön lietteet
esimerkiksi kalkkistabiloimalla
- käytössä asianmukainen kalusto
- lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn yhteydessä
- ei levitystä pohjavesialueille
- ei levitystä nurmelle

Jäsen Jonna Malmstedt esitti lautakunnan yksimielisesti kannattamana
muutoksen kohtaan

34 $:n 2 momentti

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on
seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa,
kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa.
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Päätösehdotus hyväksyttiin Käsittely -kohdassa tehdyillä muutoksilla

Pöytäkirjaan merkitään jäteh uoltoinsi nööri Pirkko Räikkösen eriävä
mielipide koskien 34 $:n 2 momenttia.

ELY-keskus
Enonkosken kunta
Enonkosken ympäristönsuojeluviranomainen
lmupalvelu Luukkainen Ky
Itä-Savon kiinteistöyhdistys
Kuntaliitto
Lassila & Tikanoja Oyj
MPT-Kuljetus Oy
Punkaharjun kuljetus Muhonen Oy
Rantasalmen kunta
Rantasalmen ympäristölautaku nta
RL-Palvelut Oy
Savonlinnan kaupunki
Sulkavan kunta
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Encore Ympäristöpalvelut Oy
Suomen Keräyspaperi Oy
Rinki Oy

Jätehuoltoinsinööri
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Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kuuleminen, khn päätös25.4.2022 S 148

JLTK 10.05.2022 S 13

jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko. raikkonen@savonlinna.fi,
044 417 4612

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti 25.4.2022 S 148 antaa
jätelautakunnalle toimeksiannon selvittää mahdollisuus neuvottelukunnan
perustamisesta.

Ku ntaliiton ohjeistuksen m ukaan omistajakuntien edustajat (kuntajohto /
konsernijohto) ja jätelaitoksen johto voivat muodostaa yhteistyöryhmän,
jonka asiantuntijana ja asioiden kirjaajana toimiijätehuoltoviranhaltija.
Yhteistyöryhmä voi koostua vain muutaman kunnan edustajistakin. Tällöin
ryhmän tulee pitää yhteyttä muihin kuntiin ja kartoittaa näiden mielipiteitä
käsiteltäväksi tulevista asioista, jotta kunnat voivat muodostaa yhteisen
kannan asiasta. Kuntaliitto on suositellut, että omistajakuntien,
jätelaitoksen ja jätehuoltoviranomaisen edustaj ista m uodostettu
yhteistyöryhmä kokoontuisi kerran vuodessa esi merkiksi jätelaitoksen
tilinpäätöksen valmistuttua. Tällöin voitaisiin myös arvioida jätehuollon
palvelutasoa ja sen toteutumista sekä tarkastella muita yhteisiä asioita.

Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

Lautakunta päättää antaa jätehuoltoinsinöörille tehtäväksi selvittää
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueen kuntien halukkuuden ja
resurssit perustaa yhteinen jätehuollon neuvottelukunta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jätehuoltoinsinööri

jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko.raikkonen@savonlinna.fi,
044 417 4612

Anne Rautiainen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:stä oli Savonlinnan
kaupu ng inhallituksen ku ultavana 25.4.2022. Kuulemisen perusteel la
Savonlinnan kaupunginhallitus antoi alueelliselle jätelautakunnalle
tehtäväksi kartoittaa osakaskuntiensa halukkuutta ja mahdollisu uksia
osallistua jätehuollon yhteistyöryhmään, jos sellainen saadaan perustettua

Jätehuoltoinsinööri on ollut yhteydessä Enonkosken, Rantasalmen ja
Sulkavan kuntiin ja tiedustellut erikseen kunkin kunnan ajatuksia ja toiveita
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jätehuollon neuvotteluku nna n perustam isesta. Yhteydenotot ja keskustelut
on käyty kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Enonkosken kunnasta asia sai
kannatusta, ja sieltä toivotaan edustusta jokaisesta kunnasta.
Rantasalmen kunnassa neuvottelukunta saa kannatusta, jos se parantaa
yhteistyötä kunnan jätehuollon toimijoiden kesken. Sulkavan kunta on
mukana neuvottelukunnassa, mikäli sille koetaan todellinen tarve.

Jätehuollon neuvottelukunta toimisi kanavana kunnille ja
ympäristönsuojeluviranomaisille tuoda suoraan sekä yhtiölle että
jätehuoltoviranomaiselle tiedoksi muutokset esim. kuntastrategioissa ja
tarpeet palvelutason nostam isesta tai kulujen vähentämisestä. Ku ntien
ympäristönsuojeluviranomaisten osallistam inen mahdol I istaisi
ympäristönsuojelun huomioimisen kunnallista jätehuoltoa toteutettaessa ja
osaltaan antaisi ympäristönsuojeluviranomaisille mahdollisuuden tuoda
esiin valvonnassa havaitsemansa kehityskohteet. Näin päästäisiin
tarkemmin luomaan yhteisiä pelisääntöjä ja tavoitteita kunnalliselle
jätehuollolle.

Yhteistyöryhmässä olisi edustus jäteyhtiöstä, jokaisesta kun nasta kunnan
valitsemana ympäristönsuojeluviranomaisen ja jätehuoltoviranomaisen
edustaja. Yhteistyöryhmä voi koostua vain muutaman kunnan
edustajistakin. Tällöin ryhmän tulee pitää yhteyttä muihin kuntiin ja
kartoittaa näiden mielipiteitä käsiteltäväksi tulevista asioista, jotta kunnat
voivat muodostaa yhteisen kannan asiasta.

Kuntaliiton oppaassa omistajaohjaukseen on mainittu vastaavan kaltainen
yhteistyöryhmä, ja siinä jätehuoltoviranomainen toimisi asiantuntijana ja
asioiden kirjaajana. Neuvottel uku nta kokoontuisi sään nöllisesti (kerran
vuodessa tai tarvittaessa useammin) katsomaan yhdessä mitä on alueen
jätehuollossa tapahtunut ja mitä haluttaisiin jatkossa tehtävän. HWä
ajankohta vuosittaiselle kokoontumiselle olisi Kuntaliiton ohjeiden mukaan
sen jälkeen, kun jäteyhtiön tilinpäätös on valmistunut.

Alueell isen jätelautaku nnan edust ajana on hyvä toimia ensisijaisesti
lautakunnan esittelUä tai muu lautakunnan alainen viranhaltija ja
toissijaisesti lautakunnan varaesittelijä. Jätelautakunnan edustaja kutsuu
yhteistyöryhmän koolle ja toimii asioiden kirjaajana. Työryhmä kutsutaan
koolle ensimmäisen kerran, kun Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n
tilinpäätös vuodelle 2022 on valmistunut.

Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

Lautaku nta päättää pyytää ku ntia ja kuntien ympäristönsuojel uviranomaisia
valitsemaan edustajansa seudulliseen jätehuollon työryhmään tai
i I moittam aa n työryh mästä j ättäytym isestä 3 1 . 1 2.2022 men nessä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jätehuoltoinsinööri

f visma sigl



SAVONLINNAN KAUPUNKI

Alueellinen jätelautakunta
Alueellinen jätelautakunta
Alueellinen jätelautakunta

PÖYTAKIRJA

10.05.2022
20.09.2022
21.02.2023

112023 13

s13
s1e
s5

JLTK 21.02.2023 S 5
185111.01.06.0012022

Valmistelija

Selostus

Lapsivaikutusten arviointi Ei vaikutusta

Yritysvaikutusten arviointi Ei vaikutusta

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko. raikkonen@savonlinna.fi,
044 417 4612

Perustettavan työryhmän tarkoituksena on sopia peruskuntien, kunnallisen
jätehuollon operatiivisen toimijan, kunnan jätehuoltoviranomaisen ja
ym päristönsuojeluvi ranomaisten välisessä yhteistyössä yleisten
jätelai nsäädännön ulkopuolisista linjauksista. Käytäntöön kuulu u käydä
vuosittain läpijätehuollon toteutuminen, kuluvan vuoden tilanne sekä sopia
seuraavan vuoden tavoitteista. Tarvittaessa työryhmä kokoontuu
useammin ja käy läpi muitakin asioita, jotka edellyttävät kaikkien
osapuolien kuulemista, kuten esimerkiksi jätepoliittisen ohjelman
laatiminen. Työryhmän ulkopuolelle mahdollisesti jättäytyneitä kuntia ja
ym päristönsuojeluviranomaisia tiedotetaan työryhmän läpikäym istä
asioista.

Koolle kutsuja on alueellisen jätelautakunnan alainen viranhaltija, joka
toirnii työryhrnän kirjan pltäJänä Ja äsläntuntflana. Savonl lnnan Seudun
Jätehuoltoa edustaa yhtiön toimitusjohtaja.

Alueellinen jätelautakunta on päätöksellään pyytänyt toimialueensa kuntia
ja kuntien ympäristönsuojel uviranomaisia il moittamaan osallistumisesta
perustettavan yhteisen jätehuollon työryhmän toimintaan ja nimeämään
edustajans a 31 .1 2.2022 mennessä. Työryhmään on esitetty ed ustajiksi
seuraavia henkilöitä:

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta 19.10.2022 S 163
varsinainen jäsen ympäristöinsinööri Hanne Turunen, varajäsen
ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö

Sulkavan kunnanhallitus 20.10.2022 S 1 91 : varsinainen jäsen Antti
Hulkkonen, varajäsen Juho Järvenpää

Rantasalmen kunnanhallitus 7.11.2022 S 247: varsinainen jäsen Johanna
Tuukkanen, varajäsen Johanna Keränen

Enonkosken tekninen lautakunta 21.11.2022 $ 76: varsinainen jäsen
kunnaninsinööri, varajäsen teknisen toimiston toimistosihteeri

Savonl in nan kaupung inhal litus päättää asiasta 20.2.2023 kokouksessaan,
ja sen päätös jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä tai työryhmästä
jättäytymisestä todetaan jätelautakunnan kokouksessa.
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Alueellinen jätelautakunta merkitsee tiedoksi kuntien ja
ym päristönsuojeluviranomaisten nimeämät jäsenet ja heidän ed ustajansa
seudulliseen jätehuollon työryhmään ja kutsuu sen ensimmäistä kertaa
koolle huhtikuussa2023. Tahot, jotka eivät ole nimenneet jäsentä,
pidetään ajan tasalla työryhmän toiminnasta ja linjauksista.

Lautakunta päättää, että työryhmän koolle kutsujana toimii
jätehuoltoinsinööri tai hänen sijaisensa.

Jäsen Jonna Malmstedt poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana

Päätösehdotus hyväksytti in.

Jätehuoltoinsinööri
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: S 1, S 2, S 3, S 5

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 $:n mukaan hakea muutosta.
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SAVONLINNAN KAUPUNKI

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: $ 4

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusaika

Valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu-
tosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä
koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

o s€, johon päätös on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainenl, sekä

r kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Äsianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lä-
hettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietover-
kossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

o päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
o päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
. päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

PÖYTÄKIRJA 112023 16
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Valitusviranomainen

PÖYTÄKIRJA 112023

PL 1744,70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

ita-suom i. hao@oi keus.fi
029 564 2501
029 564 2500 (vaihde)

Kunnallisvalitus tehdään ltä-Suomen hallinto-oikeudelle.

17

Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite
Faksinumero:
Puhelinnumero:

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa filhall intotuom ioistu

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös):

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaad itaan tehtäväksi (v aati m u kset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös
ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimija yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sesslosoife). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden proses-
siosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista
se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

1 ) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitå, nrilloirr valittaja on saanut päåtöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kui n tuomioistu inmaksulais sa (1 455120 1 5) säädetään.
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SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTAKIRJA 1t2023

Pöytäkiria
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Savonlinnan
kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite Olavinkatu 27,57130 Savonlinna
Puhelin, kirjaamo 044 417 4045
Sähköposti kirjaamo@savonlinna.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Pöytäki rja on viety nähtäväksi www. savon I inna.fi

18
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Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
Alueellinen jätelautakuntaö

JÄTEHUoLToMÄÄRÄYKSET

Al ueell i nen jätelautaku nta

Hyväksytty 19.1.2021 S 5
Päivitetty Jltk 21.2.2023 S 4
Voimassa Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa sekä Savonlinnan kau-
pungissa 1 .7.2023 alkaen, ja Sulkavan kunnassa 1 .1.2024 alkaen.

SAYONLINNA.FI

oo@
J visma sigr



SISALLYS

.........4

.......12

.......12

Jätehuoltomääräykset...

1. SOVELTAMISALAJAYLEISET VELVOITTEET

26 5 Kunnossapito ja pesu .........

25S Tyhjennysvä1it..............

12

12

173 5 Jätehuollon tavoitteet

2. KU N NAN JÄTEH UO LTOJÄRJ ESTELMAAN Lr trryM I N EN...........

4 5 Velvollisuus liittyå kunnan jätehuoltojärjestelmäån......

5 S Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan
toissijaisen jätehuoltopalvelu n jä rjestämisvelvol I isu uden perusteel la 18

6 5 Liittyminen kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon ................. ,,..........,,..... 18

7 S Kiinteistökohtainen jäteastia

8 5 Yhteisen jäteastian perustaminen ..........,

9 5 Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät ..20

10 5 Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 20

1 1 S Sekajätteen aluekeräykseen liittyminen ja jätteen toimittaminen aluekeräykseen ...............20

125 Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen..........21

13 5 Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 21

3. JÄTTETDEN KERAÄMINEN KITNTETSTÖrm...,,,,

14 S Kiinteistöllä Erikseen lajiteltavat jätelajit

1 5 5 Sekajäte

1 6 S Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet.22

17 S Muilla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillå syntyvien kierrätettävien
jätte iden laj itte I u- ja e ri I I is keräysvelvo itteet........ .....23

4. OMATOTMINEN KÄStrrELyJA HyÖDYNTAMTNEN 24

18 5 Kompostointi ..24

19 5 Jätteen polttaminen

20 5 Jätteiden ja kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen

21 5 Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa

s. JÄTEASTrAT.......

22 g Jäteastiatyypit..................

235 Jäteastianmerkitseminen..................... 27

249 jåteastioiden täyttäminen...

..17

,,17

......19

...... 1 9

.......22

,,,,,.,22

21

26

26

26

26

,,'''........'...'''' 26

................... 28

.................... 30

...29

306. JATTEEN KERAYSPAIKAT

f visma sigr



ffi
ö

Jätehuoltomääräykset
Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
alueellinen iätelautakunta

27 5 Jåteastian sijoittamista koskevat määråykset ...30

28 5 Jåtteenkeräyspaikan taijäteastian lukitseminen ............... ............,.....31

29 5 Alueelliset jåtteiden keräyspisteet

7. JATTEENKULJETUS ......32

30S Kuormaaminen................. 32

37 5 Yleisötilaisuuksien jätehuolto

38 5 Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla ..............36
.IO. VMRALLISETJATTEETJA ERITYISJATTEET

39 5 Vaarallisten jätteiden jätehuolto ........,.

40 g Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä ............,...36

41 5 Erityisjätteet

11. MUUT MAARAYKSET 37

429 Tiedottamisvelvoite .......37

..............32

32 5 Kuljetusrekisterijatietojentoimittaminen 33

33 5 Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat ..........33

8, ASUMISESSA SYNTWÄT LIETTEETJA MUUT KUNNALLISEN JÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT

LIETTEET 34

34 5 Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi ...34

35 S Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden 1uokse.......... ........34

36 S Lietteiden omatoiminen käsittely 35

9. ROSKAANTUMISEN EHKAISEMINEN ......35

......35

36

....36

',.....,,,..',,,,.37

43 5 jåtehuoltomääräysten valvonta

44 S Poikkeaminen jätehuoltornääräyksistä

45 5 Poikkeusolot

46 S Voimaantulo

479 Siirtymåsäännökset.

LIITTEET

Liite A. Kunnan järjestämän bio- ja pakkausjätteen kuljetuksen aluerajaus (kartta)
Liite B. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksen varaiset asiat

,.....37

......38

......38

..38

f visma sigt



YITINEN osA

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi
niitä annetaan?

Kun nal I iset jätehuoltomääräykset ovat paikalli-
sia säännöksiä, jotka annetaan jätelain
(646/2011 ) nojalla. Nämå jätehuoltomääräykset
sisältävät yleisen osan ja varsinaisen mää-
råysosa n. S itovat mä äräykset siså ltyvät va rsi na i-

seen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten
Tämä luku [yleinen osa] ei sellaisenaan sisällå si-

tovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerro-
taan muualta tulevista velvoitteista ja kuvataan
muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjes-
telmää. Lisäksi tässä luvussa annetaan tietoa ja
neuvontaa jätehuollosta.

Jätehu o lto måä råysten tavoitteena on ed istää jå-
telain (64612011) ja sen uudistusten toimeenpa-
noa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jä-
tehuoltomääräysten tavoitteena on eståä jät-
teestä taijätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaa-
ral. terveyclelle taiyrrrpäristölle sekä edisl.åå jåte-
h u o I lo n etusijajå rjestyksen noudatta m ista. Jäte-
huoltomääräykset hyväksyy jätelain 91 5:n no-
jalla kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuol-
tomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käy-
tännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuolto-
määräyksissä muodostetaan normi siitä, miten
kiinteistöillä tulee toimia ja miten jätteet kuljete-
täa n. M ää räykset koskevat esi merki ksi jätteid en

lajittelua, keråämistä, kuljettamista sekä ros-
kaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomää råykset ovat lainsääd ä ntöä, kuten
jåtelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä.
Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suo-
situksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnal-
lisen jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistojä. Si-

ten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan
julkiseen hall into- ja palvelutoimintaan ta rkoitet-
tujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä
soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on
noudatettava jätehuoltomääräyksiä. M ikäl i lain-
säädäntö muuttuu, otetaan tämä huomioon jä-
tehuoltomääräyksiä sovel lettaessa.

Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisten toi-
mintojen jätteiden osalta jätehuoltomåäräyksiä
sovelletaan silloin, jos jäte kerätään ja käsitel-
lään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuu-
den nojalla. Lisäksi tieqit

jätehuoltomääräyksissä säådetyt jätehuollon
käytännön järjestelyitä ja teknisiä vaatimuksia
koskevat määräykset koskevat myös kunnan jä-

tehuoltovastuun ul kopuolisia toimijoita.

Riippumatta siitå, koskevatko jätehuoltomäå-
räykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jäte-
huolto on järjestettävå aina asianmukaisesti
sekä kuljetettava ja kåsiteltävä jätteet hallitusti.
Lisäksi jätteitä tulee lajitella kerätä erikseen tar-
vittavissa määrin (Jätelaki 13 ja 15 5 ja jäteasetus
4luku).

Etusijajärjestys

Kaikkien roimijoiden ja jätteen ruortajien, myös
kotitalouksien, on kaikissa toimissaan pyrittävä
ensisijaisesti våhentämään muodostuvan jät-
teen määrää ja sen haitallisuutta. Toissuaisesti
jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten
taise on kierrätettåvä. Kun kierrättäminen eiole
mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään
esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona
on jåtteen loppukäsittely eli käytännössä sijoitta-
minen kaatopaikalle.

Kunnan tai kunnan jätehuoltolaitoksen on jäte-
h u oltopa lvel u ita jä rjestä essää n velvol I isu us nou-
dattaa etusijajärjestystä siten, että saavutetaan
kokonaisuutta arvioiden jätelain tarkoituksen
kannalta paras lopputu los. Erila isten jätehu oltoa
koskevien vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjes-
telmien, vertailu elinkaaritarkastelun avulla on
tärkeää, jota etusijajärjestyksen toteutumisen
hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkaste-
lussa otetaan huomioon terveys- ja ympäris-
tönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edel-
lytykset.

Etusijajärjestyksen toteutumista kunnallisessa
jätehuollossa edistetään esimerkiksi lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteilla erilaatuisille jätteille.
Erilliskeräysvelvoitteiden minimitaso on määri-
telty vuonna 2021 tiukentuneessa jäteasetuk-
s essa. J äte h u o lto m ä ä råyks i I I ä e ri I I i s ke räysve lvo i-

tetta voidaan joko laajentaa jopa asetuksen vaa-
timuksia kattavammaksi tai perustellusta syystä
su pistaa. Supistaminen edel lyttää, että elinkaari-
tarkastelu n tai muu n paika llisia kuljetusolosuh-
teita koskevan selvityksen perusteella jokin jäte-
lain 15 S:n 2 momentissa säådetyistå
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erilliskeräyksestä poikkeamisen edellytyksistä
täyttyy ja asetusta suppeamman velvoitteen voi-
daan näin ollen todeta tuottavan paremman
lopputuloksen erilliskeräyksen kokonaisvaiku-
tu ksia arvioidessa. Myös asetuksen vaatimusten
laajentaminen tulee perustua asianmukaiseen
valmisteluun ja paikallisten kuljetusolosuhtei-
den selvittämiseen.

Kunnan järjestämä jätehuolto

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain
32 5:n nojalla seuraavat jätteet:

1. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asun-
nossa, asuntolassa ja muussa asumisessa
syntyvä jäte, mukaan lukien saostus- ja um-
pisåiliöliete,

2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syn-
tyvät yhdysku ntajätteet,

3. liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajät-
teet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em.
jätteiden kanssa sekä

4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä
em. jätteiden kanssa alueellisessa putkike-
räys- ta i m u ussa vastaavassa ke räysjä rjestel-
mässä.

Kunnan vastuulle kuuluvat siis kaikki yhdyskun-
tajätteet, jotka syntyvät asumisessa sekä kunnan
koulutuslaitoksissa, kunnan sosiaali- ja terveys-
palveluissa, kunnallisessa hallinnossa, sekä
edellä mainittujen kanssa yhdessä kerättävät
muut yhdyskuntajätteet. Kunnalla on velvolli-
suus jårjestää näiden toimintojen jätehuolto.
Kunnan vastuulla on siis järjestää tällaisten jät-
teiden keräys, kuljetus ja käsittely.

Ku n nan jäteh uollon jä rjestä misvastuu vaara I lis-

ten jätteiden osalta koskee vain asumisessa syn-

tyvää vaarallista jätettä. Maa- ja metsätalou-
dessa syntyvån vaarallisen jätteen vastaanotto
ja käsittely kuuluu lisäksi kunnan vastuulle, jollei
kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus ta-
pahtuu kiinteistön haltijan järjestä mästä keräys-
pa ikasta, johon sijoitetaan ta rpeell iset jäteastiat.

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalu-
eella Savonlinnan Seudun jätehuolto Oy

Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
alueellinen iätelautakunta

Jätehuoltomääräykset

kilpailuttaa ja tilaa jätteenkuljetuksen kiinteis-
töiltä erilliskerättäville pakkausjätteille ja pien-
metallille ja mahdolliselle muulle pakkausjät-
teen kanssa samaa materiaalia olevalle jätteelle
1 .7 .2023 alkaen ja biojätteelle 19.7 .2023 alkaen.

Kiinteistön haltija n jårjestä mä jätteenkuljetus on
käytössä sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä sa-

ostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksissa. Kiin-

teistön haltija vastaa näiden jätteiden jätteenkul-
jetuksen tilaamisesta kiinteistölle.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä kunta voi jäte-
lain 37 5:n nojalla päättää, että kiinteistökohtai-
nen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai
sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä
jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan
jårjestämä jätteenku ljetus), jos:

1. näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää jäte-
lain 35 5:n 2 momentissa säädetyt edellytyk-
set;

2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alu-
eellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai
haittaa terveydel le ta i ym päristöl le;

3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonai-
suutena myönteisiksi ottaen erityisesti huo-
mioon vaikutukset kotitalouksien asemaan
sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jäte ku ljetetaa n Savon lin na n Seudu n Jäteh uolto
Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen se siir-
retään käsittelyyn. Pakkausjätteet kuljetetaan
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoitta-
maan paikkaan, jonka kunnallinen jätelaitos on

sopinut pakkausten tuottajayhteisön kanssa.

Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten ke-

räyspaperi, toimitetaan tuottajien osoittamiin
paikkoihin.

Sekajäte toimitetaan energiana hyödynnettä-
väksi.

Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja
käytännön toteuttaminen

Näiden jätehuoltomåäräysten soveltamisalu-
eella jätelain 23 S:n mukaisena jätehuoltoviran-
omaisena toimii Savonlinnan alueellinen
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jåtelautakunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtå-
viin kuuluvat:

o yleistenjätehuoltomääråysten antaminen
o jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätök-

set
o jätetaksan hyväksyminen
o jätemaksupäätökset ja maksujen perintä
o jätteenkuljetusjärjestelmåpäätökset
o jätteenkuljetuksenseuranta
o jätteenkuljetusrekisterinpitäminen
. jätehuollosta poikkeamispäätökset (JL 42 5)

. EuroopanUnioninyleisentietosuoja-asetuk-
sen mukainen rekisterinpitäjyys jätelain mu-
ka isissa vira noma istehtävissä ja jåteh uollon
asia kasrekisterisså

Jätehuoltomääråysten noudattamista valvovat
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Valvontaviranomaisen tehtåviä ovat:

. valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen
måä råysten noudattamista

. antaa tarvittaessa erityisiä valvontamää-
räyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikai-
semiseksi

o liittää valvontamääräykseen tehoste kuten
uhkasakko

. tehdäpäätöksetvalvonta-asioissa

. käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat
sekä valvoa päätösten noudattamista

Jätehuollon käytånnön toteuttamiseen liittyviä
tehtäviå, kuten jätteiden käsittelyn jårjestämi-
nen, on annettu Savonlinnan SeudunJätehuolto
Oy:lle. Jätehuoltoyhtiön tehtäviä ovat:

. sekalaisen yhdyskuntajätteen alueellinen
keråys

o hyötyjätteiden kiinteistökohtainen keräys ja

tu ottajavastu u na la isten jätteiden a I ueel I isen

keräyksen täydentäminen tarvittaessa
o Jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan

jä rjestä mässä jätteen ku ljetu ksessa
. vaarallisten jätteidenvastaanotto
o jätteiden vastaanoton ja käsittelyn järjestä-

m i nen : vastaa notto- ja käsittelypa i kkojen ra-

kenta minen ja ylläpito sekä käsittelypalvel ui-
den hankkiminen

. kunnan jätemaksujen laskutus
o jåteneuvonta ja tiedotus

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestet-
tåvä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden kerää-

mistå varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvitta-
vat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden si-
joituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt
voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttä-
misestä. Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat
jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnal-
liseen jätehuoltojärjestelmää n. Näissä jätehuol-

tomäåräyksissä määrätään, milloin ja miten jäte-
laji on luovutettava kunnan jåtehuoltojärjestel-
mään.

Kaikilla kiinteistökohtaiseen jåtteenkuljetuksen
piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään
sekalaisen yhdysku ntajätteen jäteastia.

Kierrätettävän jätteen kiinteistöittäisestä erillis-
keräysvelvoitteesta määråtään jätelain muutok-
sessa ( 1 5.7 .2021 /7 14) ja Va ltion e uvoston asetu k-

sessa jätteistä 978/2021. Lainsäädännön muu-
tokset toivat kunnalle velvoitteen järjestää kai-

kissa taajamissa, vähintään viiden huoneiston
kiinteistöiltä biojätteen erilliskeräys 1.7.2022 al
kaen sekä pakkausjätteen ja muun pienikokoi-
sen metallin ja muovijätteen erilliskeräys
1.7.2023 alkaen. Asetuksen mukaan biojätteen
erilliskeräyksen tulee laajeta yli 10 000 asukkaan
taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään
1 9.7 .2024 men nessä. Kåytä n nön syistå eril I iske-
räyksen aloitusta voidaan joutua hieman porras-

tamaan, jolloin kaikilla alueen kiinteistöillä ke-

räys ei ala samanaikaisesti. Kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnan yhdyskuntajåtteille jäte-
asetu kse n m u ka iset ki i nteistökohta iset I ajittel u -

ja eri I I iskeräysvelvo itteet tu levat voi maa n b i ojät-
teen osalta 1.7.2022ja muun kierrätettävän jät
teen osalta 1.7.2023. Velvoitteet perustuvat jät-
teiden painon mukaiseen kertymiseen yhden vii-
kon aikana. Biojätteen voi erilliskeräyksen sijaan
kompostoida kiinteistöllä jäteasetuksen 12 5:n

lsekä nä iden jätehuoltomää räystenl m uka isesti.

Jätelain ja asetuksen mukaisesti taajamissa alle
viiden huoneiston asuintalojen ja taajaman ulko-
puolisten asuntojen kierrätyskelpoiset jätelajit
lajitellaan erikseen ja toimitetaan tuottajan tai
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n järjestä-
mään kierrätyskelpoisten jätteiden keråyspis-
teeseen. Listaa yleisistä kierrätyskelpoisten jät-
teiden vastaanottopaikoista pidetäån yllä osoit-
teessa kierratys.info.

Jäteasetuksessa (10 5) annetaan määräyksiä jä-
teastioiden sUoittamiseen, käyttämiseen jaJåtteiden keräys
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merkitsemiseen liittyen. Jäteastioiden sijoittami-
sesta päätettäessä on otettava huomioon raken-
tamismääräyskokoelma, kunnan rakennusjär-
jestys sekä palotu rvall isuusnäkökohdat.

Ki inteistön keräyspa ikkaan eli jäteastioiden sijoi-
tuspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee
aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikå jä-
teastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa ai-

heutua lou kkaantu misen vaaraa tyhjentäjäl le tai
astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riit-
tåvä määrå jåteastioita, kuten kannellisia säili-
öitä tai syväkeräyssäiliöitä, ja niiden tulee sovel-

tua niihin kerättävälle jätelajille. Jäteastia pitää
pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa ai-
heutua ympåristön likaantumista, roskaantu-
mista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puh-
distettava säännöllisesti ja toisaalta on huoleh-
dittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko
tai tarpeettomasti likaa astiaa.

Jäteastioihin merkitäån selkeästi tiedot siihen
kerättävästä jätelaj ista sekä sen tyhj entä m isestä
vastaavan tahon ja tarvittaessa keräyspaikan yl-
läpidosta vastaavan tahon yhteystiedot.

Lisäksi kiinteistökohtaisissa jäteastioissa suosi-
tellaan tuotavaksi esille kunkin jätelajin tunnus-
väri joko astian värinä tai jätelajia osoittavassa
tarrassa. Jätelajien tunnusvårit ovat seuraavat:

o Harmaa: sekajäte
. Ruskea: biojäte
. Vihreä: paperi
. Sininen: kartonki
o Musta: metalli
. Valkoinen: lasi
. Punainen: vaarallinen jäte
. Oranssi: energiajäte
. Keltainen: muu hyödyntämiskelpoinen jäte

(esim. muovi)

Jätteiden kuljetus

Eri I I is kerättävät hyötyjätteet ku lj etetaa n ku n na n
järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kun-
nallinen jätelaitos huolehtii jätteenkuljetuspal-
veluiden kilpailuttamisesta alueittain 1.7.2023
alkaen. Tähän saakka erilliskerättävät hyötyjät-
teet kuljetetaan kiinteistön haltijan järjestå-
mässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön

Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
alueellinen iätelautakunta

Jätehuoltomääräykset

ha ltija h u olehti i jättee n ku lj ettaja n va I itse m isesta
ja kilpailuttamisesta.

Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettä-
västä jätteenkuljetusjärjestelmästä saa Savon-

linnan Seudun Jätehuolto Oy:ltä tai jåtehuoltovi-
ranomaiselta.

Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja
voi toimia jätteen kuljettajana. Kuljettajan on
pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaa-
jal I e voi massa oleva ote jäteh uoltore kisteristä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Sa-

vonlinnan Seudun Jätehuolto Oy vastaa tilaaja na

siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltore-
kisteriin.

Kiinteistön haltijan järjeståmässä sekalaisen yh-

dysku ntaj ätteen ja saostus- ja u m pisä i I iöl i ettee n
jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on var-
mistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jäte-
huoltorekisteriin.

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jäteve-

sien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, ra-

kennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-ai-
neita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja.
Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkulje-
tuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaan-
ottaja I I e. J ätteen ku ljettaja vastaa si i rtoasia ki rja n

laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta.
Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen
on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset
siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 40

5:ssä.

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että
asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urak-
kaa tekevä omatoimirakentaja kuljettaa kotita-
louden raken nus- ja pu rkujätteitä omatoim isesti

vastaanottopaikkaan näiden jätehuoltomää-
räysten mukaisesti.

Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen jå-
tehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Asu m isessa syntyvi I lä I iettei I lä ta rkoitetaa n saos-

tussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten
pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä liet-
teitä sekä umpisäiliöihin kerättåviä jätevesiå nii-
den määrästä ja ominaisuuksista riippumatta.
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Kuten asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syn-
tyvät lietteet, myös kunnan hallinto- ja palvelu-
toiminnoissa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.
El inkeinotoi m in nan, ku nnan sosiaa li- ja terveys-
palveluiden, seurakuntien tai valtion toiminnot
eivät sen sijaan kuulu nykyisen jätelain mukaan
kunnan jätehuoltovastuulle myöskäån saostus-
ja umpisäiliölietteiden osalta.

Ki i nteistökohta isten j ätevesijä rjestel m ien saos-

tussåiliöiden sään nöl linen tyhjen nys on tärkeää
järjestelmien toimivuuden ja puhdistustehon
kannalta. Lietteiden poisto kerran vuodessa es-

tää järjestelmän tukkiutumisen ja kertyneen liet-

teen huuhtoutumisen ympäristöön. Tyhjennys-
våleissä voidaan huomioida kiinteistön vähäinen
käyttö, jolloin tyhjennysväli voi olla vakituista
asumista pidempi. Umpisäiliöiden tyhjennys on

tarkoituksenmukaista suorittaa vasta säiliön
täyttyesså. Vuosikausia tyhjentämättä olleissa
umpisäiliöissä liete saattaa kuitenkin sakkaan-
tua pohjalle niin tiiviiksi, että säiliön tyhjentämi-
nen on vaikeaa. Umpisäiliön ehjyyttä on myös
seurattava. Nåistä syistä myös umpisäiliöille voi-
daa n määrätä vä h immäistyhjennysväl i. Saostus-
ja umpisäiliöille ei ole nykyäån laissa tai asetuk-
sissa määräyksiä, joten paikalliset jätehuolto-
mää räykset I ietetyhjen nyksistä ovat ol en na isia.

Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella ole-
vien toim intojen jätehuolto

Jätelain uudistukset vaikuttavat myös elinkei-
nonha rjoittajien jätteen lajitteluu n 1 .7 .2022 al
kaen. Yritysten on jatkossa lajiteltava hyötykäyt-
tökelpoiset jätejakeet erilleen muista jätteistä,
jos niitä syntyy vähintään tietty määrä viikossa.
Kilomåärät erijätejakeissa ovat niin pienet, että
velvoite koskee suurinta osaa yrityksiå ja kiin-
teistöyhtiöitä. Erilliskeräys on myös mahdollista
järjestää yhteisesti samassa kiinteistössä toimi-
vien jätteen haltijoiden kesken.

Elinkeinotoiminnasta, sosiaali- ja terveyspalve-
luista, seurakuntien ja valtion toiminnoista ja

muista kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle
jäävistä toiminnoista ei määrätä kunnallisissa jå-
tehuoltomääräyksissä kattavasti. Jätehuolto-
määräykset koskevat näitä toimintoja siltä osin
kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä
vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittami-
sesta sekä ajankohdista, jolloin jäteastioita voi
arkisin ja viikonloppuisin tyhjentää.

M i käl i toi m in na n ha rjoittajan ti I oissa syntyvä jäte
kerätään yhdessä muun kunnan jätehuollon jär-
jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen
kanssa, koskevat näisså jåtehuoltomääräyksissä
annetut mää råykset elinkeinotoiminnan harjoit-
tajaa täysimääräisesti.

Toiminnanharjoittaja voi pyytää kunnalta jät-

teidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuol-
tojärjestelmässä kun nan toissijaisen jätehuollon
järjestä misvelvoll isuuden perusteella yksityisen
palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Puute voi il-
metä esimerkiksi siten, että markkinaehtoista jä-

tehuoltopalvelua ei ole tarjolla ollenkaan tai on

tarjolla puutteellisesti, se ei sovi asiakkaan tar-
peisiin tai se on kustannuksiltaan kohtuutonta.
Tällöin jätehuoltomääräykset koske t toimin-
nanharjoittajaa niiltä osin kuin TSV-palvelusta on

sovittu toiminnanharjoittajan ja [kunnan/kun-
nallisen jätelaitoksenl välillä.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen am-
mattimaisella valmistajalla tai maahantuojalla
sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajilla ja

pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvol-
lisuus järjestää markkinoille toimittamansa käy-

töstå poistetun tuotteen jätehuolto sekä vastata
siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja on
velvollinen järjeståmään kyseisten jätteiden ke-

råyksen, ku ljettam isen, ki errättä m isen, hyödyn-
tåmisen ja muun käsittelyn,

Tu ottajavastu u na I a isia tu otteita ovat ajo ne uvo-
jen renkaat, henkilöautot, pakettiautot, niihin
rinnastettavat muut ajoneuvot, sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteet, paristot, akut, paperituotteet,
kuten sanoma- ja aikakauslehdet ja toimistopa-
peri sekå pakkaukset.

Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoimin-
nassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteis-
töittä isestä eri I I iskeräyksestä kotita lou ksilta. Yh-

teistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jätelai-
tos huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja

ku ljetu ksesta ja pa kka ustuottajat pa kkausjåttei-
den kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan

keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoimin-
nan puitteissa myös muu samaa materiaalia
oleva jäte kuin pakkausjäte (esim. pienmetalli)
voi olla mahdollista kerätä yhdessä pakkausjät-

teen kanssa. Kiinteistökohtaisen
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eril liskeräysvelvoitteen ulkopuolisil le kotita louk-
sille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden alue-
keräyspisteitä.

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää
käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kul-
jettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat
kerrostalo- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella
sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä
naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperin-
keräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan.
Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijait-
sevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan
liittyä tuottajan järjeståmään paperinkeräyk-
seen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin
keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla pa-
perinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspis-
teissä.

Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, råjäh-
dys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jät-
teitä. Taval I isim pia asu misessa syntyviä vaaralli-
sia jätteitä ovat:

o pa ristot
. erilaisetakutja laitteet, joissa akku on kiinte-

ästi liitettynä
. loisteputketjaelohopealamput
. sähkö- ja elektroniikkaromu
. maalit, lakat, liimat ja liuottimet
. eräätpuhdistusaineet
. kyllästetty ja käsitelty puu
. torjunta-aineet
. jäteöljytja öljyisetjätteet
. lääkejätteet

Osa vaa ra I I isista jättei stä o n tuottaj avastu u na la i-

sia. Tu ottajavastu u na I a iset vaa ra I I iset jätteet to i-

mitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen. Vaa-

ra I I is ia, ja sa ma I I a tu ottajavastu u na la isia, jätte itä
ovat esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja

elohopealamput sekä osa sähkö- ja elektroniik-
karomusta.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai
muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan
ni il I e eri kseen jä rjestettyi h i n vastaa notto pa i kko i-

hin. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti

Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
alueellinen iätelautakunta
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kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä
ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuu-
det.

Rakennus-ja purkujäte

Rakenta mis- ja purkutoi mi n nassa syntyy merkit-
täviä määriä jätettä. Etusijajärjestyksen mukai-
sesti mahdollisimman suuri osa rakennustyö-
mailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista
esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettika-
lusteista, on pyrittävä käyttämåän uudelleen. Ta-

voite ma hdol lisimman pienestä ja haitattomasta
jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujä-
tettä. Vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja
purkujätteestä on tavoitteena hyödyntää muu-
ten kuin energiana tai polttoaineen valmistuk-
sessa vuosittain.

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja
purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee ra-
kenn ustyömaalla mahdollisuuksien mu kaa n laj i-

tella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätela-
j it:

. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikka-
jätteet

. asfaltti

. bitumi- ja kattohuopa

. kipsi

. kyllästämättömät puujätteet

. metallijätteet

. lasijätteet

. muovUätteet
o paperi- ja kartonkijätteet
. mineraalivillaeriste
. maa- ja kiviainesjätteet

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaaralli-
siin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on ke-

rättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erik-
seen määrättyihin pa ikkoih i n tiiviissä astioissa,

jos asuinkiinteistön omistaja omatoimisesti huo-
lehtii itse tekemänsä remontin rakennus- ja pur-
kujätteiden kuljetuksesta, syntyvä jäte käsitel-
lään ku n nall isessa jåteh uoltojä rjestelmässä.

Roskaantumisen ehkäisy
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Jätelaissa säådetään roskaamiskielto (JL 72 5) eli
kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä
tai päåstää ainetta ympäristöön siten, että siitä
voi aiheutua epåsiisteyttå, maiseman rumentu-
mista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaan-
tumisen vaaraa. Ympäristöön ei saa jättää sinne
kuulumattomia tava roita.

Siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja
(73 S). Mikäli roskaaja laiminlyö siivoamisvelvol-
lisuutensa, siivoamisvelvollinen riippuu toimin-
nasta, jonka johdosta roskaantuminen on tapah-
tunut. Tarkemmat määräykset toissijaisesta sii-
voamisvelvollisuudesta ovat jätelain 5 74:ssä,
josta ne voi tarkistaa. Siivoamisvelvollisuus on
esimerkiksi tien pitäjällä, jos roskaantuminen on
a i heutu n ut ti en käyttä m isestå. Asema kaava-a I u-

eella toissijainen siivoa misvelvollisuus on alueen
haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu
muulle taholle.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen
yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden ke-

räysastioita sekä muita jätehuollon palveluita.
Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen
haltijan on järjestettåvä riittävät jätehuollon pal-

velut kyseiselle alueelle. On huomattava, että
roskaantumisen ehkäisemiseen liit$iä velvoit-
teita annetaan myös muussa lainsäädännössä.

Yleinen jäteneuvonta, tiedotus ja valistus

Jätelain 93 5 säädetty kunnan velvollisuus jär-
jestäå neuvontaa, tiedotusta ja valistusta kun-
nan jätehuollon järjestämisvastuu lla olevan jä-
tehuollon osalta syntyvän jätteen määrän ja

ha ita ll isuuden vä hentämiseksi, laj ittelun tehos-
tamiseksi, erilliskeräyksen lisäämiseksi ja jäte-
huollon asia nm ukaiseksi toteuttam iseksi sekä
main itusta toiminnasta aiheutuvan roskaantu-
misen ehkäisemiseksi kuuluu jätehuollon palve-

lutehtäviin. Tämä tehtävä on useimmissa kun-
nissa annettu ku nnal lisen jätehuoltoyhtiön hoi-
dettavaksi. Ku n nan jätehuoltoviranomainen
neuvoo viranomaisasiointii n liittyvissä asioissa.

Merkittävimmåt jätehuoltomäåräyksissä ta-
pahtuneet muutokset

Jätelain muuttamisesta vuonna 2021 annetun
lain myötä jätelain 37 5:n mahdollisuutta päät-
tää jätteenkuljetusten olevan kunnan sijasta
kii nteistön haltija n järjestämä rajattiin

koskemaan vain sekajätettå ja asumisessa syn-
tyviä sa ostus- ja u m pisä i I i öl iette itä. S i i rtym äaja n

jälkeen sekå bio- että pakkausjätteiden kulje-
tukset siir$ät lain nojalla Savonlinnan Seudun

Jätehuollon kil pail uttamiksi heinäkuussa 2023,
Nämä muutokset on kiinteistön haltijan järjes-
tåmän jätteenkuljetuksen alueellam me tuotu
jäteh uoltomää räyksiin. Mää räyksiä luettaessa
tulee olla tarkkana siinä, onko kyse kunnan
(bio- ja pakkausjätteet liitekartan A mukaisilla
alueilla ja niiden välisillä kuljetusreiteillä) vai

kii nte istön ha ltija n jä rjestä mästä jätteen ku lje-

tuksesta.

Kom posto intitietojen i I moitta m ista koskevat la-

kisääteiset velvoitteet on tuotu osaksi kunnalli-
sia määräyksiä, jotta jätelain ja -asetuksen vaa-

timu kset sekä paikalliset vaati m ukset tulevat
h uom i oid u ksi kom postoi nti a jä rjestettä essä ja

tietoja ilmoittaessa.

Sul kavan kunta I iittyi al ueell iseen jätelauta ku n-

taan 1 .1.2023 alkaen. Sulkavan kunnassa on
sen liittyessä ollut voimassa vuonna 2003 hy-
väksytyt jätehuoltomää räykset, jotka ovat lä hes

kaikilta osin vanhentuneet jätelainsäädånnön
uudistumisen ja sen muuttamisesta annettujen
useiden lakien seurauksena. Lain vaatimukset
huomioiden Sulkavan kunnassa on siirtymäajan
jäl keen tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa
måäräyksiä ja asettaa voimaan samat jåtehuol-
tomäåräykset kuin muissakin toimialueen kun-
nissa. Sulkavalaisille näkyvimpiä muutoksia
ovat ki i nteistökohta isten jäteastioiden tyhjen-
nysvälin pidentyminen kaikkialla kahdeksaan
viikkoon ja poikkeusluvalla l2tai 16 viikkoon,
se kä jätteenku ljetu kse n kes keyttä m isen h el pot-
taminen, kun poikkeuslupaa ei tarvita enintään
kuuden kalenteriku ukauden pitu iselle yksittåi-
selle keskeytysjaksolle.

Lisåtietoa

Jätehuolto säätelevä lai nsäådäntö:

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa
Fi nl ex-pa lve I ussa osoitteessa www.fin I ex.fi.

Alla luettelo keskeisimmistä jätehuoltoa ja jåte-
huoltomääräysten alaa koskevista laeista, ase-

tuksista ja valtioneuvoston päätöksistä:

Jätelaki 646/2011
Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021
Ympäristönsuojelulaki 527 /201 4

a

a
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Ym pä ristönsu ojel uasetus 7 1 3 / 201 4
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
331/2013 ja sen muutossäådökset
Valtioneuvoston asetus jätteen polttami-
sesta 1 51/2013
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pak-

ka usjätteist ä 1 029 /2021

Lisätietoa jätehuollosta Savonlinnan kaupun-
gissa sekä Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa
antavat:

Savonlinna Enonkoski Rantasalmi Sulkava
alueellinen iätelautakunta

Jätehuoltomääräykset

. Savonlinnanalueellinenjätelautakunta

. Kunnanympäristönsuojeluviranomainen

. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

Lisäksi tietoa kiinteistökohtaisen jåtehuollon
palveluista Savonlinnan alueellisen jätelauta-
kunnan toimialueella on saatavana paikallisilta
jåtteen ku ljetusyrityksi ltä.

a
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lÄrrn uolro uÄÄnÄvxsrr

LUKU 1. SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET

1 $Soveltamisala

Jäljempänä annetut måäräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä

Nämä jätehuoltomäåräykset ovat voimassa Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken ja Rantasal-

men kuntien alueella 1.7.2023 alkaen. Sulkavan kunnassa nämä jätehuoltomääräyksetastuvatvoi-
maan 1.1.2024 alkaen. Sulkavan kunnassa on 31.12.2023 asti voimassa 1.10.2003 voimaan astu-
neet Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset.

Sen lisäksi, mitä jätelaissa ja sen nojalla on säådetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, ros-
kaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemi-
sessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuu-
luviin jätteisiin ja myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteis-
töillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja kåsittely4yn toimittamiseen.

Muilla kuin jätelain 32 5:n ja 33 5:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin
kuuluvilla kiinteistöllä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toi-
mintojen kiinteistöillä, syntyvää jätettå koskevat seuraavat pykälät ja momentit: 5, 18 (momentit 1,

3-5,7 ja 8), 1 9 (momentti 1), 20, 22 (momentit 1-4, 6),25 (momentit 1 , 2,6, B-'l 0), 26, 27, 29-31,35,
(momentit 1-6),37-46.

Muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei

sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 5 18-20, siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu mää-

räyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääråyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla såädetty tai määrätty erik-
seen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten ja eläin-
lääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinpe-
rå isten sivutu otteid e n jäte h uol lon jä rjestä m isee n.

2 $Määritelmät

Näisså jätehuoltomääräyksissä kåytettävien termien määritel miä

Alueellinen jötteen keräyspaikka - Kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämä sekalaisen yh-

dyskuntajätteen aluekeräyspiste tai tuottajien tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämä alueellinen
keräyspaikka kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

Aluekeräysmdksu - Vuotuinen kunnan jåtemaksu, joka veloitetaan kiinteistöistä, joita ei ole liitetty
järjestettyyn jätehuoltoon kiinteistökohtaisesti. Maksun maksaminen oikeuttaa viemään kiinteis-
töl lä syntyvä sekajäte kun nal lisen jätehuoltoyhtiön ylläpitä mään aluekeräykseen.

Aluekeröysprste - Miehittämätön, jätehuoltoyhtiön ylläpitämä yhteiskeräyspiste, joka on tarkoi-
tettu ainoastaan asumisessa syntyneelle sekalaiselle, hyötykäyttökelvottomalle talousjätteelle.
Käyttöoikeus vaatii kiinteistökohtaisen asiakkuuden jätehuoltoyhtiön kanssa.
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Asbestijäte - Jätettä, joka sisältää kuitumaisia silikaattimineraaleja, kuten krysotiiliä, krokidoliittiå,
amosiittiä, antofylliittiä, tremoliittia tai aktinoliittiä, sekä muita silikaattikuituja, joilla on samantyyp-
pinen koostumus ja terveyttä vaarantava vaikutus ihmisen elimistöön.

Asumisessa syntyvä jäte - Asumisessa syntyvä jäte ja siihen rinnastettava jäte, joka asukkaan on
toimitettava lajiteltuna keräysvälineisiin (oihin hänellä on käyttöoikeus) jätteiden kuljettamiseksi
kunnan tai jätehuoltoyhtiön järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteiden hyödyntämistä tai käsit-
telyå varten tai ekopisteisiin tai muuhun tuottajan jårjestämään vastaanottopaikkaan.

Biojöte - Biojäte, biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte sekä biologisesti hajoava puutarha-
ja puistojåte.

Eettinen jöte - Terveydenhuollossa syntyvä tunnistettava ja ei-tunnistettava biologinen jäte, joka
perinteiselle jätteenkäsittelylaitokselle joutuessaan herättää eettisiä kysymyksiä,

Ekopiste - Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämä alueellinen keräyspaikka,
jossa kerättävänä on ainakin yksi kierråtettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä se-

kajätettä.

Elintoruikejöfe - Ruuanvalmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneet ruoka-ainekset
ja elintarvikkeet sekä ruuantåhteet samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä
kaupassa synryä biojäte.

Erilliskeröys - Jåtteen keräys siten, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan
erillään uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, muun hyödyntämäisen taikka muun erityisen
käsittelyn helpottamiseksi.

Erityisjöte -Jätettä, jota ei luokitella vaaralliseksijätteeksi, mutta joka vaatii haitallisuutensa, laa-
tunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen ai-
kana, Erityisjätteitå ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyåvät jätteet.

Hoja-dsutusolue - Taajaman ul kopuol inen a lue.

Harovointijöfe - Puutarhasta ja viheralueilta koottu biohajoava jäte, joka ei sisällä oksia tai risuja.

Hqrmoovesisuodatin - Biologisesti jaltai mekaanisesti toimiva suodatin, johon on tarkoitettu joh-
dettavan vain harmaat talousjätevedet.

Hyötyjäte -Jäte, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan taijonka sisältämä materiaalitai ener-
gia voidaan hyödyntää, ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. biojäte,
energiajäte, keräyskartonki, keräyspaperi, lasi, metalli, pahvi, polttokelpoinen jäte, puujåte ja teks-
tiili.

tälkikompostointi -Jälkikompostoinnilla tarkoitetaan kompostorista poistetun osittain maatuneen
kompostin kompostoimista varsinaisen kompostorin ulkopuolella.

töte - Jätteeksi nimitetään sellaisia aineita ja esineitä, jotka niiden haltija on poistanut käytöstä,
aikoo poistaa käytöstå tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

tätedsema-Jätteiden vastaanottopaikka, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältåen
kierrätystä tai hyödyntämistä.

Jäteastian yllöpitäjit - Yleisellä alueella kaikkien käytettävissä olevan kunnallisen jätehuollon ulko-
puolisen jäteastian ylläpitäjä (esim. puistojen ja kadunvarsien jäteastiat).

tötehuolto -Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan lukien tällaisen toi-
minnan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta vålittåjänä.
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Jiitehuoltorekisteri - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitåmä jätehuollon rekisteri,
jossa on tiedot hyväksytyistä jätteen ammattimaisista kuljettajista taijätteen välittäjistä.

tötehuoltoyhfiö - Savonlinnan kaupungin sekä Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken kuntien
omistama alueell i nen jäteh uoltoyhtiö Savon li n nan Seudun Jätehuolto Oy.

Jätejae - Aine tai esine, joka voidaan erillisenä tunnistaa ja tarvittaessa ottaa erilleen jätteestä.

täteloji - Yhdestä tai useammasta jätteestä eli jätejakeesta tai -komponentista muodostuva jäte-
seos.

tötteen haltijo - Jätteen tuottaja taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka hallussa jäte
on.

Jtitteen hyödyntäminen - Toiminta, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksituotan-
tolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin
käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. Esim.

biojätteen kompostointija kompostimullan käyttäminen maanparannusaineena kiinteistöllä.

tötteen keröys -Jåtteen kokoaminen kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun jär-
jestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsitte-
lyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi.

Jätteen kuljettaja - Se, joka vastaa jätteen kuljetuksesta.

tötteen käsittely - Jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely, mukaan lukien hyödyntämisen tai
loppukäsittelyn val m istelu.

tötteen tuottojd - Se, jonka toiminnasta syntyy jätettä taijonka esikäsittely-, sekoittamis- tai muun
toiminnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai koostumus muuttuvat.

tiitteen viilittöjö - Se, joka ammattimaisesti ostaa tai myy jätettä taikka välittää jätettä taijätehuol-
lon palveluita muiden lukuun, mukaan lukien välittäjä, joka ei ota jätettä fyysisesti haltuunsa.

Kortonkipakkdusjäte - Materiaalihyötykäyttöön soveltuvat paperi-, pahvi- ja kartonkipakkaukset
sekä nesteka rtonkipakkau kset.

Keräyspdikko - Yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu yksityinen vastaanot-
topaikka, jossa on yksi tai useampijäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta
varten.

Keräyspiste - Yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu yleinen vastaanotto-
paikka, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta
va rten.

Kierrötys - Toiminta, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksijoko alkuperäi-
seen tai muuhun tarkoitukseen;jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana

eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi.

Kiinteistökohtoinen jätteenkuljetus - Kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä jåtteenkuljetus,
jossa jätteet noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteis-

tön yhteiskeräyspisteestä.

Kiinteistön holtija - Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija.

Kiinteistön haltijdn järjestömä jätteenkuljetus - Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus, jossa kiinteis-

tön haltija vastaa jåtteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyri-

tyksen ka nssa näiden jätehuolto mäå råysten m u ka isesti.

Komposti(multa) - Kompostoinnin lopputuote sellaisenaan tai jälkikäsiteltynä esim. seulomalla tai
sekoitettuna muihin materiaaleihin.
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Kompostointi - Kiinteän biohajoavan materiaalin aerobista hajottamista mikrobien avulla halli-
tuissa oloissa.

Kompostori - Säiliö, jonka sisällå kompostoidaan biohajoavaa jåtettä.

Kuljetusjärjestelmöpööfös -Jätehuoltoviranomaisen tekemä päätös tiettyjen jätelajien ja alueiden
kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

Kunndn järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus, jossa kunta vastaa jät-
teenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltå näiden jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltija sopii kunnan kanssa jätehuollon järjestämista-

vasta kiinteistöllä.

Kunnan jätehuollon jiirjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jiite - Asumisessa syntyvä jäte, mu-
kaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, kunnan koulutustoi-
minnassa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä
jäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.

Kunnon jätehuollon järjestiimisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvo jäfe - Muu kuin kun-
nan vastuulle kuuluva jäte, jonka jätehuolto kunnan on järjestettävä, jos jätteen haltija tätä muun
palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi
tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojårjestelmässä (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu).

Kunnsllisen jätehuollon piiriin kuuluvat jötteet - Jätteet, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan
jåtehuollon järjeståmisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä
ku nnan toissija isen jäteh uollon järjestå misvelvoll isu uden perusteella.

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvo kiinteistö - Kiinteistöt, joilla syntyy kunnallisen jätehuollon
piiriin kuuluvaa jätettä.

Kunnon jtitehuoltojörjestelmö - Kunnan järjestämä jåtehuollon kokonaisuus, jonka kautta kunta
huolehtiikunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu
keräyspisteistä ja vastaanottopaikoista, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden kä-

sittelystä.

Kyllästetty puu - Puutavara, johon kyllästysprosessissa imeytetty erilaisia puuta suojaavia aineita,
kuten kupari-, kromi- ja arseeniyhdisteitå tai kreosiittia.

Kiisitelty puu - Maalattu, lakattu, kyllästetty tai muulla vastaavalla tavalla käsitelty puujäte.

Käsittelemötön puu - (myös puhdas puu). Puutavara, jota ei ole maalattu, lakattu, kyllästetty tai
muulla tavalla käsitelty.

Kiiym ö I iij iite - Käymä I öissä syntyvä u losteperä i nen jäte.

Losipokkousjöte - Käytöstä poistetut kierrätyskelpoiset tyhjät ja kirkkaat tai värilliset lasipakkauk-
set.

Lähikiinteistö - Taajamassa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä ja haja-asu-
tusalueella luonnollista kulkureittiä pitkin enintään 5,0 km päässä sijaitsevaa naapuria tai kylätoi-
mikunnan, tieku nnan tai muu n vastaavan toiminnall isen kokonaisu uden kii nteistöjä.

Mqteriaolitori - Motiva Oy:n ylläpitämä yritysten internetpohjainen alusta jätehuollon palveluiden

tarjoamiseen ja etsimiseen. Mikälijätteen haltija ei Materiaalitorin kautta löydä yksityistä jätehuol-
lon palvelua, hänellå on mahdollisuus pyytää palvelua kunnalliselta jätelaitokselta kunnan toissi-
jaisen vastuun perusteella.
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Metolliromu - Käytöstä poistettu metalli.

M uovij äte - M u u käytöstä poistettu/kierrätyskel po i nen m uovi.

M uovi po kko usjäte - Käytöstä poistetut m uovi pa kka u kset.

Perusmaksu - Jätehuollon perusmaksu on julkisoikeudellinen ja ulosottokelpoinen kunnan jäte-
huoltoviranomaisen päättåmä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jåtelaki 646/2011, luku 9, jäte-
huollon maksut). Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toi-
mintoja. Maksu peritään kerran vuodessa kaikista jåtehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vaki-
tuiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Maksu otettiin Savonlinnan alu-
eel I isen jätelautakunnan toimial ueella käyttöön vuonna 201 3.

Pienjöteasemo - Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämä valvottu pääasiassa kierrätettä-
vien jätteiden tuontipaikka, jossa ei ole kåsittelytoimintaa.

Pienkiinteisfö - Omakotitalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto.

Pienmetdlli - Käytöstä poistetut metallipakkaukset ja muut pienikokoiset metalliromut.

Pienpuhdistomo - Pienpuhdistamot eli laitepuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia tai esivalmistei-
sista osista paikalla koottavia laitteita, jotka puhdistavat jåtevettä biologisesti, kemiallisestitai bio-
logiskemiallisesti. Pienpuhdistamoita ovat panospuhdistamot, biosuodattimet/-suotimet, jatkuva-
toimiset aktiivilietepuhdista mot sekä bioroottorit.

Puutarhd- jo puistoiiite - Pihan ja pihan hoidossa syntyvä maatuva pienijakeinen jäte, kuten ruo-
hot, puiden lehdet, risut ja oksat.

Rakennus- jo purkujäte - Rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakenta-
misessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä muissa rakennus- ja purkutoiminnoissa
syntyvä jäte.

Riskijäte - Terveydenhuollon laitosten tartuntavaaralliset, viiltävät ja pistävät jätteet, kudosjåtteet
tai näihin verrattavat jätteet.

Soostus- ja umpisiiifiöliete - Talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdista-
mossa ta i m uussa vastaavassa käsittelyjä rjeste I mässä m u odostuva I iete,

Sekajäte - Sekalainen yhdyskuntajäte; yhdyskuntajäte, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen synty-
pa i kal la kerätty eri I leen jåtelaje itta i n yksi löidyt ja keet.

Sekajäte energiaksi- Nimike, jolla Savonlinnan seudulla kerätään sekajätettä.

Sähkö- jo elektroniikkoromu - SER-jäte; Käytöstä poistetut laitteet, jotka tarvitsevat toimiakseen
sähkövinaa, akkua, paristoa tai au rinkoenergiaa.

Toajomo - Rakennusryhmä, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys
on enintään 200 metriä.

Tuottajovostuunqlainen jöte -Jäte, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa
jätelain 6luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanuttuottaja taisen lukuun
toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen ren-
kaat, romuautot, såhkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Tuottajayhteisö - Yhtiö tai yhdistys, joka vastaa tuotteiden maahantuojien ja myyjien yhteisönä
jätteiden kierråtyksestå.

Uudelleenkäytfö - Tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin
se on alun perin suunniteltu.
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Voarallinenjöte -Jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuusi palo-, räjähdys-, terveydelle tai ym-
pä ristöl le vaaral I iset jätteet.

Vapao-ojan osunto - Yksityishenkilön tai yrityksen omistama pääosin yksityishenkilöiden omaan
käyttöön tarkoitettu kesämökki, vuokrattava lomamökki ja vuokraosake tai muu vastaava vapaa-
ajan asuinrakennus.

Yhdyskuntdjäfe - Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumi-
sessa syntwä jäte, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi, tekstiili- ja biojäte sekä

käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet, sekä laa-

dultaan siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.

Yhteisastio - Yhteinen jäteastia; Kahden tai useamman kiinteistön yhdessä ylläpitämä yksityinen
jätteiden keräyspaikka keräysvälineineen ja osakaskiinteistöineen kiinteistökohtaisessa jätteenkul-
jetuksessa. Ns, jäterinki tai jätekimppa.

Yhteisastian käyttäjä - Kiinteistö, jolta jätteet kuljetetaan yhteiseen jäteastiaan, sekä kyseisen kiin-
teistön asukkaat.

Yhteisastian vastuuhenkilö - Yhteiskåytössä olevan, kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen kuu-
luvan jäteastian vastuuhenkilö.

3 $ Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmu-
kaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestävää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitet-
tava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että erijätemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman
tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierråtettäväksi
ta i turvallisesti energia na hyödynnettävä ksi.

LUKU 2. KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

4 $ Velvol I isu us I i ittyä ku n na n jäteh uoltojä rjestelmään

Asuinkiinteistojen, vapaa-ajan asuinkiinteistojen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteis-
töjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden jåtelain 32 5:n mukaan kunnan
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistojen on kuuluttava kunnan jätehuol-
tojä rjestel mää n ja noudatettava näitä jäteh u oltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu Savonlinnan kaupungissa sekä Sulkavan ja
Rantasalmen kunnissa liittymällä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteen
käyttäjäksi. Enonkosken kunnassa sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä kiinteistökohtaiseen jätteen-
kuljetukseen,

Kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettåvä vastaanottopaikka,
johon sijoitetaan kerättävää jätettä varten tarvittavat jäteastiat, Jätteen haltijan tulee viedå kunnal-
lisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jåtteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteasti-
aan. Sekajätteen osalta vaihtoehtoinen jätehuollon järjestämistapa on liittyä kunnan järjestämään
alueelliseen keräykseen.
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Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa
kiinteistön keråyspaikasta'13 5:n mukaisiin Savonlinnan SeudunJätehuollon osoittamiin vastaan-
ottopaikkoihin. Savonlinnan Seudun Jätehuolto osoittaa myös kunnan kilpailuttamassa jätteenkul-
jetuksessa oleville pakkausjätteille tuottajan järjestämän vastaanottopaikan.

Mikäli kiinteistön haltija eijärjestä kiinteistölleen taisen läheisyyteen kiinteistökohtaista jätteenke-
räyspaikkaa, kiinteistö on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekajätteen aluekeräyksen
kautta ja kiinteistön haltijalta veloitetaan voimassa olevan jätetaksan mukainen aluekeräyksen
vuosimaksu. Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte on tällöin luovutettava aluekeräyspistee-
seen.

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueella sovelletaan sekalaisen yhdyskuntajätteen ja
asumisessa syntyvien jätevesilietteiden osalta jätelain (646/2011) 5 37 mukaista kiinteistön haltijan
järjestämää jätteenkuljetusta. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija sopii itse valitsemansa yrityk-
sen kanssa kiinteistöllä syntyvien jätteiden kuljettamisesta kiinteistön keräyspaikasta näiden jäte-
huoltomääräysten 5 13 mukaisiin Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanotto-
paikkoihin. Kuljetusyrityksen on oltava hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Mikäli kiinteistökohtaista
jätteenkuljetusta eijärjestetä, kiinteistö liitetään kunnan jätehuoltojärjestelmään Savonlinnan 5eu-
d u n Jätehuolto Oy:n jä rjestä mä n al uekeräyksen kautta.

5 $Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto
kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen
vuoksi. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liitty-
vistä menettelyistä on säädetty jätelaissa.

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteiden osalta Savonlinnan Seudun Jäte-
huolto Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän
määräaikaisen, enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojär-
jestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

6 $ Liittyminen kii nteistökohtaiseen jätehuoltoon

Sekajätteen kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija. Liit-

tyminen kiinteistön haltijan järjestämäån sekajätteen jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yh-

teyttä jätehuoltorekisteriin hyvåksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus sekajätteen nou-
tamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sopimusta teh-
täessä on sovittava kiinteä tyhjennysvåli;jåtteiden hakua tarvittaessa yhteydenoton perusteella ei
voida katsoa voimassa olevaksi sopimukseksi. Kiinteistöt, joille eijohda jäteautolla liikennöitävåä
tietä eikä niiden läheisyyteen voida jäteastiaa sijoittaa, voidaan liittää kunnan järjestämän alueelli-
sen sekajätteen keräyspisteen käyttäjäksi 11 5:n mukaisesti.

Biojätteiden, muovi-, lasi- ja kuitupakkausten sekä pienmetallin kiinteistökohtaisen jätteen-

kuljetuksen järjestämisestä vastaa näiden määräysten liitteenä A olevan kartan mukaisilla alueilla
Savonlinnan SeudunJätehuolto Oy. Savonlinnan SeudunJätehuolto Oy liittåä näillä alueilla sijaitse-
vat erilliskeräykseen velvoitetut kiinteistöt kunnan järjestämään bio- ja pakkausjätteiden kiinteis-
tökohtaiseen jätteenkuljetukseen. Kunnallisen jätelaitoksen on ilmoitettava välittömästikiinteistön
omistajalle liittämisestå ja kerrottava liittämisen perusteet sekä liittämisestä seuraavat velvoitteet.
Kunnallinen jätelaitos järjestää kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden
tyhjentä misen ja jätteenkuljetuksen.

Biojåtteen osalta kunnan kuljetusalueella (liite A) sijaitsevien kiinteistöjen haltijat tilaavat erilliske-
räyksen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:ltä. Alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt tilaavat
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biojätteen noudon ja kuljetuksen samalla tavalla kuin sekajätteen noudon ja kuljetuksen. Biojäte
on kuljetettava kunnallisen jätehuoltoyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Kiinteistöt, joita ei ole velvoitettu liittymään muovi-, lasi-, kuitupakkausten tai pienmetallin erillis-
keräykseen, voivat liittyä kunnan järjestämään pakkausjätteiden kiinteistökohtaiseen jätteenkulje-
tukseen vapaaehtoisesti ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä Savonlinnan Seudun Jäte-
huollolle. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle kunnalliselta jätelaitokselta näiden jätehuol-
tomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen. Mikäli Savonlinnan
Seudun Jätehuolto ei kuljeta erilliskerättyä pakkausjätettä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuk-
sessa (ks. liite A), voi kiinteistön haltija itse tilata vapaaehtoisestijätteenkuljetuksen yksityiseltä jät-
teenkuljetusyritykseltä ja luovuttaa jätteen tälle kuljetettavaksi. Pakkausjätteet on kuljetettava
tu ottaj a n jä rj estä mää n vastaa nottopa i kkaa n.

Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuol-
torekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jåtteenkuljettajalta nähtäväksijätehuoltorekis-
teriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta ylläpitää jätelain 143 5:n mukaista rekisteriä jätteenkulje-
tuksista ja biojätteen pienimuotoisesta kåsittelystä kiinteistöllä.Jätteen haltija on velvollinen ilmoit-
tamaan rekisteriin vaikuttavista muutoksista rekisterin ylläpitäjälle. llmoitus on tehtävä kirjallisesti.
M u utokset huomioidaan il moituspäivää seuraavasta arkipä ivästä al kaen.

7 $ Kiinteistökohtainen jäteastia

Sovittuaan liittymisestä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiin-
teistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavan jäteastian sekajätteelle ja kunnalli-
nen jåtelaitos järjestää tarvittavat keräysvälineet bio- ja pakkausjätteille. Kaikilla kiinteistökohtai-
sen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekalaiselle
yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jåteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat näiden
jätehuoltomääräysten 1 6 ja 17 5:ien mukaisesti erilliskerätyille jätelajeille.

Kiinteistöllä syntynyt kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte on laitettava kiinteistön jätteen-
kuljetusta va rten jä rjestettyyn jäteastia a n.

8 $Yhteisen jäteastian perustaminen

Lähikiinteistöt (2 5 mäåritelmä 'liihikiinteistö') voivat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon käyttämällä
yhteistä jäteastiaa eli perustaa jäteringin tai jätekimpan. Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekä
se kajättee n, e ri la isten hyötyjätel aj ien että bi ojätteen ke rää m iseen.

Yhteisen jäteastian käyttäjillä on oltava käytössään riittävå måärå jäteastioita nåiden jätehuolto-
määräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Yhteistä jäteastiaa käyttävältä kiinteistöltä on
toimitettava kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jäte yhteiseen jäteastiaan. Hyötyjätteet tulee
toimittaa ekopisteeseen tai muuhun niille osoitettuun tuottajan tai kunnan keräyspaikkaan, mikäli
näille ei ole jä rjestetty yhteiseen keräyspaikkaan erill iskeräysastiaa,

Yhteisastian käytöstä, käytössä tapahtuvista muutoksista ja yhteisastian käytöstä luopumisesta on
ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Kunnan järjestämässå bio- ja pakkausjätteiden jåtteenkuljetuk-
sessa ilmoitus tehdään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä
sekajätteen jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusyritykselle.
llmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, yhteisen
jäteastian sijainti ja koko sekä tiedot jäteastian käyttäjiksi liitetyistä kiinteistöistä. Yhteyshenkilön
on ilmoitettava viranomaiselle yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista ja yhteisastian
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käytön lopettamisesta sekä tiedottaa yhteisastian osakkaita kimppaa koskevista muutoksista.
Muutokset huomioidaan viranomaisessa ilmoituspäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen.

Muiden kuin lähikiinteistojen yhteisen jäteastian käyttåminen vaatiijätehuoltoviranomaisen myön-
tämän poikkeamispäätöksen näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteistä jäteastiaa tai kompostoria käyttävien lähikiinteistojen maksimilukumäärä on viisi. Tätå

useamman kiinteistön yhteisastian käyttämiseksi on haettava poikkeusta jätehuoltomääräyksistä
kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheu-
tuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai roskaantumista.Jåtehuoltoviranomainen voi päätöksellään

lakkauttaa yhteisastian käytön kokonaan tai osittain, jos yhteisastian ylläpidossa ja käytössä on

toistuvia laiminlyöntejä.

Yhteisen jäteastian käyttäminen ei vapauta kiinteistön haltijaa kiinteistökohtaisesta jåtehuollon pe-

rusmaksusta ja mahdollisesta kuntalisästä, jotka laskutetaan aina kiinteistön haltijalta erikseen.

Kiinteistöjen yhteistä kompostointia käsitellään näiden määräysten 5:ssä 18.

9 $Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät

Alueilla, joissa on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, korttelikohtainen keräysjärjestelmä tai
muu vastaava järjestelmä, kiinteistöt liittyvät kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liittymällå
putkikeräysjärjestelmän/korttelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän/muun vastaavan järjestelmän
käyttäjäksi.

Putkikeräysjärjestelmään tai korttelikohtaiseen syväkeråysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen
jäteastiana toimii putkikeräysjärjestelmän syöttöpaikka taiyhteinen syväkeräysastia sekä kortteli-
kohtainen keräyspaikka, jossa on jäteastiat sellaisille putkikeräysjärjestelmään soveltumattomille
jätteille, jotka voidaan kuitenkin kuljettaa tavanomaisessa kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuk-
SCSSA.

10s Ki i nteistöko hta isen jätteenku ljetu kse n kes keyttäm i nen

Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää måäräajaksi kiinteistön ollessa käyttämät-
tömänä. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jåtteenkuljettamisen keskeyttåmistä.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta asiasta ilmoitetaan jätehuoltovi-
ranomaiselle kirjallisesti, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteen kuljettajan kanssa vähintään viik-
koa ennen keskeytyksen alkamista. Keskeyttäminen edellyttää, ettå rakennuksissa eiyövytä eikä

niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se eiole jåtelain mukaista jätehuollon kes-

keytyksen aikana.

Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyk-
sistä. Poikkeamista tulee hakea myös kuutta kuukautta lyhyemmille keskeytyksille, mikäli sekajät-
teen keräysastian tyhjennysvåliksi on myönnetty 12tai 16 viikkoa.

Keskeytystä tulee hakea vähintään kuukautta ennen halutun keskeytyksen alkamista. Keskeytys

myönnetään kertaluonteisena poikkeuksena enintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

11 S Sekajätteen aluekeräykseen liittyminen ja jätteen toimittaminen aluekeräyk-
seen

Niissä kunnissa, joissa Savonlinnan Seudun Jätehuolto on järjestänyt sekajätteen alueellisen ke-

räyksen, kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt liitetåän sekajätteelle
tarkoitettujen aluekeräyspisteiden käyttäjiksi. Mikäli kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei
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jätehuoltoviranomaisen huomautuksesta huolimatta ole järjestetty määräpäivään mennessä, Sa-

vonlinnan SeudunJätehuolto Oy laskuttaa kiinteistöä koskien sen haltijalta kunnan aluekeräyksen
jätemaksun kulloinkin voimassa olevan jätetaksan mukaisesti.

Kiinteistön haltija voi vapaaehtoisesti liittää kiinteistönsä sekajätteen aluekeräykseen ottamalla yh-
teyttä ja sopimalla asiasta Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa.

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen ulkopuo-
lella olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan hait-
taa terveydelle tai ympäristölle.

12 S Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljetta-
minen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivåt suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä
vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi
aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoitta-
maan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tållaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaa-
malla erillisen noutopalvelun sellaista tarjoavalta jåtehuoltoyritykseltä. Jätehuoltoyrityksen on ol-
tava hyvä ksytty E LY-kesku ksen yl I ä pitä mää n jäte h u o ltorekiste ri i n.

Jätteen kuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu nåistä jäte-
huoltomääräyksistä poiketen kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä.

Jos jätteen kuljettaja kieltäytyy jäteastian tyhjentämisestä, on kiinteistön haltijan huolehdittava jä-

teastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Savonlinnan
Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan.

13 S Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Savonlinnan Seudun Jätehuolto
Oy:n osoittamiin paikkoihin.

Vastaanottopaikkoja kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistö-
kohtaisessa jåtteenkuljetuksessa, ovat Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n järjestämät vastaanot-
topaikat, kuten Nousialan jäteasema, Kerimäen ja Rantasalmen pienjäteasemat sekä paikkaavat
ekopisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoi-
hin.

Savonlinnan Seudun Jåtehuolto Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista tietoa järjestämiståän vastaan-
ottopaikoista tietoverkossa. Listaus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamista vastaanot-
topai koista on saatavana osoitteessa: www.savonl inna.filjateh uolto.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän anta-
mien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille
osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai
käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista taijoille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteas-

tia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettå.

LUKU 3. JÄTTEIDEN KERÄÄIVIIruEN KINTEISTöLLÄ
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14 S Kiinteistöllä Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava
erikseen biojäte, lasi-, muovi-, metallija kartonkipakkausjätteet, pienmetalli, 1,1 .2023 alkaen teks-
tiilijätteet sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälåsså luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen ja kuljetettava kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kunnan
vastaanottopaikkaan ta i käsiteltävä o matoi misesti kom postoimal la.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä muu pienmetallitoimitetaan tuottajien
järjestämään tai Savonlinnan Seudun Jätehuollon järjestämään tuottajien keräystä täydentävään
ekopisteeseen tai kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16

tai 17 5:n mukaan näiden jätteiden kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen piiriin.

Tekstiilijäte toimitetaa n 1 .1 .2023 alkaen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n jårjestämään vas-

taanottopaikkaa n.

Keräyspaperi on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan
ki inteistöllä ta i tuottajan a lueel I iseen keräyspa i kkaan.

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet (kuten paristot ja akut sekä

sähkö- ja elektroniikkaromu)on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämäån vastaan-
ottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspis-

teisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jä-
teh uoltomääräyksissä erikseen a nnettujen määräysten m ukaisesti.

Puutarha- ja puistojäte sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä oma-
toimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kunnan tai Savon-
linnan Seudu n Jätehuolto Oy:n osoitta maan vastaanottopaikkaan.

Jätteen haltija huolehtiijätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä raken-
nus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 5:n mukaisesti.

Mikälirakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus-
ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Savonlinnan Seudun

Jätehuolto Oy: n osoitta maa n vastaan ottopa ikkaa n.

15 S Sekajäte

Kunnallisen jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä synryä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu
erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekajätteen jäteastiaan tai se on kuljetettava aluekeräys-
pisteelle (mikäli kiinteistöllä on siihen käyttöoikeus). Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kui-

tenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaa-
vaa jätettä.

16 S Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliske-
räysvelvoitteet

Sekajäteastian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jåtelajeille seuraa-
vasti:
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*jäteasetu ksen velvoitteita laajem pi keräys

Taajamat on määritelty ajantasaisesti näiden jätehuoltomääräysten liitteessä A olevien rajausten
mukaisiksi. Jätehuoltoviranomainen tarkistaa alueiden mäårittelyn jätehuoltomääräysten päivityk-
sen yhteydessä tai vähintään viiden vuoden välein. Kaikilla asuinkiinteistöillä on lajiteltava ja ero-
teltava biojäte.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjå, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan.

Asuinkiinteistöillä, joita 1 momentin velvoitteet koskevat, tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön hallin-
nassa olevaa maapohjaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Erilliskeräysvelvoite koskee niitä asuinkiin-
teistöjä, joissa saman asunto-osakeyhtiön hallinnassa olevaa jätteenkeräyspaikkaa käyttää vähin-
tään viisi asuinhuoneistoa. Samalla kiinteistöllä sijaitsevia erillispientaloja, jotka eivät käytä yhteistä
jåtteen va staa nottopa i kka a, koskee a i noastaa n b i ojättee n eri I I iskeräysve lvoite.

Keräyspaperi on erilliskerättävä kuten jätelain 49 5 ja 50 5 määräävät,

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyöty-
jätteiden kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä näiden määräysten liitteessä A esi-

tetyillä kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueilla sekä niiden välisten kuljetusreittien var-
silla Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa ja muualla yksityisen palveluntarjoajan kanssa 6
5:n mukaisesti.

Asumisessa syntyvä kierrätyskelvoton muovijäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan.

Mikäli kiinteistö ei näiden määräysten mukaan ole velvollinen hankkimaan jollekin em. jätelajille
erillistä keräysvälinettä, eikä sitä ole järjestetty vapaaehtoisesti, hyötyjätteet tulee toimittaa Savon-

linnan Seudun Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämiin ekopisteisiin tai vastaanottopaikkoihin.

Kiinteistöiltä erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa nåiden jätehuoltomääräysten 33 S:n mukaiseen
vastaanottopaikkaan.

17 S Muilla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrä-
tettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Taajama-alueilla tai asema- taiyleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitse-
valta kiinteistöltä, kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillå
muussa kuin asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskeråttävä omiin kiin-
teistökohta isii n jäteastioih i n seu raavasti:

Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit

Huoneisto-
jen luku-
määrä kiin-
teistöillä

Biojäte Lasipak-
kausjäte

Muovipak-
kausjäte

Metallipak-
kausjäte ja
muu pien-
metalli

Kartonki- ja
paperipak-
kausjäte

Keräyspa-
peri

1 tai enem-
män*

X kuten jäte-
lain 49 ja 50

5 määräävät
5 tai enem-
män, kun
kiinteistö si-
jaitsee taa-
jamassa

X X X X X

J visma sigl



Jätelaji Erilliskerättävä, jos

Biojåte biojätettä kertyy yli 10 kg viikossa

Muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa

Lasipakkausjäte kyseistä jaetta kertyy keski mä ä ri n yli 2 kg vi i kossa

Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metalli kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 2 kgviikossa

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 5 mäåräävät

Metallin jäteastiaan kerätään sekå pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva pienikokoinen
kierrätyskelpoinen metalli.

Savonlinnan SeudunJätehuollon järjestämien kuljetuspalveluiden alue on määriteltyajantasaisesti
näiden jåtehuoltomääräysten liitteessä A. Jätehuoltoviranomainen tarkistaa alueiden määrittelyn
alueiden määrittelyn jätehuoltomääräysten päivityksen yhteydessä tai vähintään viiden vuoden vä-
lein.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistö sijaitsee kunnan kuljetuspalveluiden alueella, voi halutessaan
liittää kiinteistönsä erilliskerättåvien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistökohtaiseen
kuljetukseen vapaaehtoisesti. Kuljetuksesta on tällöin sovittava Savonlinnan Seudun Jätehuollon
kanssa.

Muulla alueella sijaitsevan kiinteistön haltija, jonka kiinteistöå eivät edellä mainitut velvoitteet
koske, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistökohtaisen kul-
jetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä.

Kierrätyskelpoiset erilliskerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 33 5:n mukai-
seen vastaanottopai kkaan.

Mikålitoiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympåristölupa, sen on noudatettava lupamåärä-
yksisså asetettuja hyötyjättee n laj ittel u - ja käsittelyva ati m u ksia.

LUKU 4. OMATOIMINEN XÄSMTELY JA HYöDYNTÄMINEN

18 S Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava
ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompos-
toituvaa jåtettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden
osia.

Vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia ei saa laittaa kompostoriin. Kiellolla on tarkoitus
ehkäistä vieraslajien leviämistä kompostimullan kautta. Vieraslajien torjunnasta on såådetty laissa
vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015), jonka toteutumista valvoo ElY-keskus.
Vieraslajien oikeasta jätteenkäsittelystä saa tietoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai
ELY-keskukselta.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Tällöin kiinteistojen tulee
sijaita lähekkäin, Kompostorin tilavuuden tule tällöinkin olla riittävä kaikkien biojätteille, huomioi-
den kyl mien vuodenaikojen aiheutta ma hidastu m i nen kom postoitu misessa.
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Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa
kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Ympärivuotisessa kompostoinnissa on käy-

tettävä lämpöeristettyä kompostoria, mikäli kompostoria eivoida sijoittaa lämmitettyyn tilaan tai
kompostori ei ole riittävän tilava varastoimaan kiinteistöllä koko talviaikana syntyvän elintarvike-
jätteen jäätymisen aiheuttama tilantarve huomioon ottaen. Elintarvikejätettä voidaan talvikuukau-
sina varastoida tiiviissä, kannellisessa astiassa, kun varastoidun biojätteen kompostoi kesäaikana
asianmukaisesti kompostorissa. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisestija se on pidettävä

asianmukaisessa kunnossa. Tarvittava jälkikompostointi saadaan tehdä kompostisäiliön ulkopuo-
lella riittävää huolellisuutta noudattaen. Valmis kompostimulta tulee ensisijaisesti hyötykäyttää
lannoitteena tai levittää muutoin kasvukerrokseen.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jål-

kikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista
hyödyntämistä.

Hyvin vähäinen määrä elintarvikejätteitä voidaan kompostoida kompostikäymälässä, mikäli se on
kompostikäymälän valmistajan ohjeiden mukaan sallittu ja se täyttää momentin 3 vaatimukset.

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaisella vähintään kahden kuukauden sisällä bio-
jåtteen kompostoinn in a loitta misesta seuraavat tiedot:

1. kiinteistön haltijan nimija yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan
kiinteistö- tai rakennustunnus;

2. rakennuksen tyyppija asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3. jätteen käsittelystå vastaavan henkilön nimija yhteystiedot;
4. käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä;
5. kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviydestä;
6. käsittelylaitteiston mallija merkki;
7. kompostoidaanko vain omalla kiinteistöllä syntyvää elintarvikejätettä, onko kiinteistöllä

kimppakompostori vai onko kiinteistö osakkaana kimppakompostorissa.

Useamman talouden käyttåessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön
ilmoittaa edellä mainitut tiedot ennen kimppakompostorin osakkaita. Jos käsittelystä vastaava
henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviran-
omaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Kun kompostointi lopetetaan, on siitä ilmoitettava kahden kuukauden sisällä jätehuoltoviranomai-

selle.

llmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään
31.122023,jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen näiden jätehuoltomää-
räysten voimaan tuloa.

llmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Kuiva- ja kompostikäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 36 5:ssä tarkoi-
tettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin
ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy

maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisestija se on pidettävä asianmu-
kaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Kuiva- ja kompostikäymälän suotonestettä voidaan laimennettuna (vähintään suhteessa 1 osa

suotonestettä + 2 osaa vettä) käyttää vähäisessä määrin maaperään lannoitustarkoituksessa
muille kuin elintarvikkeina hyödynnettäville kasveille. Mikäli suotonestettä syntyy vain vähän,
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voidaan se laimentamattomana käyttåä suljetussa kompostorissa heräteaineena. Mikälisuotones-
tettä ei pystytä hyödyntämään kiinteistöllä, tulee se toimittaa kunnalliselle jåtevedenpuhdista-
molle.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa ja kompostikehikossa.
Taajaman ulkopuolella puutarhajätteet saa kompostoida myös aumassa. Kompostoria on hoidet-
tava asianmukaisesti. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille
alueille.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava kunnan
tai Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompos-
tin voijälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jäte-
vesiviemäriin on kielletty.

19 S Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, jo-
hon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja

metsätaloudessa syntyviå vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä
sekä käsittelemätöntä pu ujätettä.

Kiinteistön tulipesissä voi polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia
saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.

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

20 S Jätteiden ja kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman oh-
jeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet ensisijaisesti
haudataan tai tuhkataan. Mikäli kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai terveydensuojelujär-
jestyksessä on annettu tiukempia määräyksiä, on niitä noudatettava.

21 S Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluon-
toiseksiluokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu ns. MARA-asetuksen ja kunnan
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tai muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksy-

mällå tavalla. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoituk-
seen sopivien maa-ainesten käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympåristönsuojelu-
viranomaiselle.

LUKU 5. JÄTEASTIAT

22 S Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jä-
tehuoltomäåräysten mukainen ri ittävå määrä jåteastioita.
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Ki inteistön haltija järjestäå jäteastia n sekajätteen kerääm istä va rten.

Kunnallinen jätelaitos toimittaa käsin siirrettävät 140-660 litran jäteastiat bio- ja pakkausjätteitä
varten kiinteistöille, jotka kuuluvat tai liittyvät Savonlinnan Seudun Jätehuollon jårjestämään kiin-
teistökohtaiseen jätteenkuljetukseen (alueet esitetty liitteessä A). Kiinteistöillä käytössä jo olevat
jäteastiat korvataan kunnallisen jätelaitoksen toimittamilla jäteastioilla vasta, kun ne ovat huono-
kuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikälijäteastia ei täytä edellä mainittuja keräys-
välineelle määriteltyjä ehtoja. Kunnallinen jätelaitos arvioi keräysvälineiden korvaamisen tarpeen.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syn-
tyvää jåtemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysvåli huomioon ottaen. Nor-
maalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:

1. Käsin siirrettåvissä olevia tartuntakahvoin, pyörin ja kansin varustettuja jäteastioita, jotka so-

veltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat 17.4.2020 voimassa olleiden
standardien SFS-EN 840-1, SFS_EN 840-2, SFS_EN 840-3 ja SFS-EN 840-4 mukaisia. Jäteastia
voi olla tilavuudeltaan asuinkiinteistöllä enintään 660 l. Astiat voivat olla monilokeroisia.

2. Kannellisia jätesåiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien
pikakontit.

3. Vaihtolavasäiliöitä, joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
4. Maahan upotettavia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisestijäteautoon kiinteistöllä.
5. Rullakoita pahvinkeräykseen.
6. Paalaimia soveltuville jätelajeille.
7. Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia

muita jäteastioita.

Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

1 . jätesäkeil le tarkoitettuja jåtesäkkiteli neitä
2. Pikakontteja

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Savonlinnan Seudun Jätehuolto voi hyvåksyä kiinteis-
tökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle
eikä se vaaranna työturvallisuutta ja se soveltuu kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Ai-
heutuneista kustan nu ksista vastaa jätteen haltija.

Elinkeinotoiminnan jåtehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muiden-
kin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna
työtu rva llisuutta.

23 S Jäteastian merkitseminen

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä kunnan järjestämän bio- ja pakkaus-
jätteiden keräysalueiden ulkopuolisessa vapaaehtoisessa kierrätettåvien jätteiden jätteenkuljetuk-
sessa kiinteistön jäteastiaa tyhjentävä jätteenkuljetusyritys merkitsee jäteastioihin jäteasetuksen
mukaisesti, joko kanteen tai etuseinään selkeästi erottuvalla merkinnällä siihen kerätyn jätelajin ja
keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot ja huolehtii lajitteluohjeiden nähtävillä
olosta astiassa tai sen välittömässä läheisyydessä jäteasetuksen mukaan.
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Savonlinnan SeudunJåtehuolto Oy merkitsee sen kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa oleviin bio-
ja pakkausjätteiden jäteastioihin jäteasetuksen mukaisesti, joko kanteen tai etuseinään selkeästi
erottuvalla merkinnällä siihen kerätyn jätelajin ja keräyksestä vastaavan Savonlinnan Seudun Jäte-
huollon yhteystiedot ja huolehtii lajitteluohjeiden nähtävillä olosta astiassa tai sen välittömässä
läheisyydessä jäteasetuksen mukaan.

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastiaa
käyttävän lkiinteistön osoitteen mukainen numero / kiinteistön osoite].Jäteastian kiinteistöä kos-

kevan merkinnän astiaan tekee jäteastian haltUan ja tyhjentäjän sopiman mukaisestijoko kunnal-
linen jätelaitos, kiinteistönhaltija tai astiaa tyhjentåvä jätteenkuljetusyritys. Kiinteistöä koskeva

merkintä tulee olla selkeästi erottuva ja se tulee olla jäteastian etuseinässä.

Jäteastian tarkka sijainti on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli se ei sijaitse kiinteistön
ra kennusten vä littömässä läheisyydessä ta i pihal i ittymässä.

24 S Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden,
jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvalli-
suusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään:

Painoraja

alle 120 I astiat 20 kg

121-2401 astiat 40 kg

241-660I astiat 60 kg

Muiden keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvåt kuormausolosuhteista riippuen jätehuol-
lon toteuttajan ka nssa tehtävällä sopi m uksel la.

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi laittaa jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti
jåtteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistökohtai-
sessa jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Tilapäisen sijoittamisen tulee olla mahdollisimman
lyhytaikaista. Jäte tulee pakata siten, että se on riittåvällä tavalla suojattu haittaeläimiltä ja jäteau-
ton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti.Jätepakkaus saa painaa enintään 15 kg.Jätteen on

tåssäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteis-
tökohtaisessa jätteenkuljetuksessa. Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa suoittaa biojätettä tai pi-

laa ntuvaa sekajätettä.

Kiinteistön jätteille tarkoitetun keräyspaikan taijäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään
sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Sekajätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat tulee suojata likaantumiselta joko käyttåmällä jäteasti-

assa jätesäkkiä tai laittamalla astiaa likaavat jätteet jäteastiaan roskapussissa.

Biojätteen keråysvälineen sisään tulee sijoittaa mårkäluja, biohajoavasta materiaalista valmistettu
säkki tai biojäte tulee pakata biohajoaviin pusseihin (esim. sanomalehdestä taiteltu pussi).

Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan eisaa laittaa nestemäistä biojätettä. Tarvittaessa
nestemäinen biojäte tulee imeyttää biojätteen keräykseen soveltuvaan aineeseen tai materiaaliin.

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.
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Sekajätteen keräysastiaan ei saa laittaa:

biojätteitä eikå muitakaan hyötyjätteitä, joiden keräys alueella on järjestetty
käymäläjätteitä, lietteitä eikä lantaa
palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
nestemäisiä jätteitä, ellei niitä ole imeytetty puruun, turpeeseen tms. materiaaliin, eikä lunta
vaarallisia jätteitä
erityisjätteitä ei kå riskijätteitä
sähkö- ja elektroniikkaromua
ajoneuvojen renkaita
aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat
aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville
ta i jätteenkäsittel ijälle
aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittä-
västi jätteen kuormaamista tai purkamista
rakennustoiminnan tuotanto- tai purkujätteitä mukaan lukien betoni-, tiili- ja kiviainesjätteet
metalliromuja
hiekoitushiekkaa eikä muita maa-aineksia
käsisammuttimia

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa suoittaa sekajätteen keräysastiaan
tiiviiseen ja kestävään pakkau kseen pakattuna.

25 S Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, etteijäteas-
tiasta aiheudu hajuhaittaa eikå muita haittoja esimerkiksijätteenkuljetukselle, Reittisuunnittelu voi
vaikuttaa tyhjen nysväleih in.

Jäteastiat o n tyhjen nettävä vä h i ntää n seu raavasti :

* Ei sovelleta ldmpimdiin tiloon sijoitettujo jdteostioito. Ldmpimiiön tiloon sijoitetut jöteastiot tyhjennetöon tol-
vi a i ka na so m o i n e n i m m a i styhj e n nysvii I ei n ku i n kes ii I I o.

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Jätelaji Pisin Tyhjennysväli kesä-
aikana (1.5.-31.10.)

*Pisin Tyhjennysväli talvi-
aikana (1.11 .-30.4.)

Sekajäte 8 viikkoa B viikkoa

**Biojäte 2 viikkoa 4 viikkoa

Biojåte, joka kerätään syväkeräyssäili-
öön tai koneellisella jåähdytyksellä va-
rustettuun säiliöön

4 viikkoa 8 viikkoa

Kartonki pakkaukset 4 viikkoa 8 viikkoa

Lasipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa

Keräyspaperi 16 viikkoa 16 viikkoa

Muovipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa

Pienmetalli 16 viikkoa 16 viikkoa

f visma sigl



**Tolvello biojatteiden jdtitymisen ehktiisemiseksi biojatteen konsso on koytettovö riitttivasti kuiviketta, kuten
p u u p u ruq ta i kom posti ku ivi ketta.

Muut kuin edellä mainitut hyötyjätteet jätteen kuljettajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan,
kuitenkin enintäån 16 viikkoa.

Edellä mainitut tyhjennysvaatimukset koskevat myös ympärivuotisessa käytössä olevia vapaa-ajan
kiinteistöjä, jotka on liitetty kiinteistökohtaiseen keräykseen. Lähekkäin sijaitsevat vapaa-ajan kiin-
teistötvoivatsopia myösyhteisen jäteastian käytöstä 85:n mukaisesti. Vain kesäaikana (1.5.-31.10.
välisenä aikana) käytössä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä näiden jäte-
huoltomåäräysten mukaisesti kesäkauden ajan, Mikäli vain kesäkäytössä olevalle vapaa-ajan kiin-
teistölle on myönnetty pidempi tyhjennysväli, on jäteastia tyhjennettåvä kesån aikana vähintään
kaksi kertaa siten, että se on kesäajan päättyessä tyhjä. Kiinteistön katsotaan olevan vain kesäkäy-

tössä, kun se on tyhjillään 1.11.-30.4. välisen ajan.

Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden tåyttymisen seurauk-
se na a i heu d u hyötyjätteid en sij o itta m ista se ka la ise n yhdysku ntajätteen jou kkoon.

Tarvittaessa kunnan jätehuollon valvontaviranomaisena toimiva ympäristönsuojeluviranomainen
vo i velvo ittaa ki i nteistöä si i rtymää n ti heä m pää n tyhjen nysvä I i i n.

Jätteen haltijan on huolehdittava, ettå jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa haittaa
ympäristölle, terveydelle taikka kiinteistön muulle käytölle, viipymättä kuljetetaan asianmukaiseen
käsittely4yn.

Mikäli kiinteistöltä poiskuljetettavan talousjätteen määrå on poikkeuksellisen vähäinen, voi jäte-
huoltoviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla sekajäteastian tyhjennysvälin pidentää 12tai 16

viikkoon. Poikkeuslupaa tulee hakea kirjallisesti. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen tut-
kitaan aina tapauskohtaisestija siihen vaikuttavat mm. kiinteistön asukasmäärä, jätteiden lajittelu
kierrätykseen sekä jäteastian koko.Jätehuoltomääräysten vastainen jätteen omatoiminen käsittely
ei ole peruste tyhjennysvälin pidentämiselle. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennys voidaan
myöntää kiinteistöille, joilla on käytössään korkeintaan yksienintään 240litran sekajåtteen keräys-
vä I i ne. Poi kkeusta ei myön n etä yhteiskäyttöisi I le jäteastioi I le.

26S Kunnossapito ja pesu

Keräysvälineeton pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, ettå keräyksestä eiai-
heudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maanpäällisistä jäteastioista biojåtteelle tar-
koitetut on pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja sekajäteastiat vähintään kerran vuodessa.
Muille jätejakeille tarkoitetut jäteastiat on pestävä tarvittaessa. Jäteastiat on tarvittaessa desinfioi-
tava pesun yhteydessä. Pesuvesiä ei saa johtaa hulevesiviemäriin tai suoraan vesistöön.

Vaatimus ei koske alle kolme kuukautta käytössä olevia keräilyvälineitä.

Kunnan järjestämässä jåtteenkuljetuksessa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy vastaa jäteastioi-
den kunnosta ja määräysten mukaisesta vähimmäispuhdistuksesta.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan tulee huolehtia jäteasti-
oiden kunnosta ja puhdistuksesta.

LUKU 6. .IÄTTCCN KERÄYSPAIKAT

27 S Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Keräyspaikka tulee valita ja varustaa siten, että se täyttää paloturvallisuuden vaatimukset eikä siitä
aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai kiinteistön muulle käytölle, eikä jåteastioiden
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tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tyhjentäjälle tai haittaa liikenteelle. Keräyspaikan välit-
tömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle kuljetuskalustolle riittävän laaja ja kantava kääntö-
paikka.

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai

muuta estettä. jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa taijåtehuoneessa, tulee sisäänkäynnin
tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi tai portti on varustettava laitteella, jolla

se saadaan pysymään auki.

Taajamissa biojätteen erilliskeräysastiat on sijoitettava katokseen, joka tulisi varustaa seinillä ja

kiinteällä pohjalla, tai vastaaviin jäteastiasuojiin. Taajamissa pientalokiinteistojä lukuun ottamatta
kiinteistöissä, joissa ei ole erillistå jätehuonetta, myös muiden jätteiden keräysastiat on suojattava
jäteastiasuojin tai sijoitettava katokseen, ellei keräysvälineinä käytetä syväkeräyssäiliöitä. Pientalo-
kiinteistöillä ja taajaman ulkopuolella keräilyvälineet on tarvittaessa suojattava näköesteellä kuten
aitauksella tai istutuksilla, jotka on mitoitettava riittävän väljiksi, jotta keräilyvälineet ovat tyhjen-
nyksen yhteydessä helposti siirrettävissä. Määräys ei koske teollisuus- ja rakennustoiminnan ke-

räyspaikkoja eikä tilapäisiä tilaisuuden tai tapahtuman takia järjestettäviä keräyspaikkoja.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alus-

talle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettä-
väksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai
muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on

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

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikku-
noista. Mikäli keråyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä valaistuksesta, il-

mastoinnista ja viemäröinnistä.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuk-
sesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten,

että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu

tien kunnossapidosta. Jotta jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikkokau-

della, tulee tienpitäjän osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittami-
selle liikennemerkein.

Käsin siirrettävät pyörälliset jåteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja

turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jåteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee
kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltu-

vaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään lähei-

syyteen.

Jäteastiat, jotka eivåt ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jåteauto pääsee esteettä tyh-
jentämään jäteastiat.

28 S Jätteenkeräyspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiin-

teistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettaja pää-

see sujuvasti hoitamaan jäteastian tyhjennykset. Jåtetilan oven tai portin lukituksessa on käytet-

tävå kaksoispesäistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopiijätteenkuljettajan käyttämä yleisavain.
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Mikåli kaksoispesälukon käyttö ei ole mahdollista, voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäi-
liötå, johon sopii jätteenkuljettajan yleisavain ja johon sijoitetaan jätetilan avain, Avainsäilö on si-
joitettava jätetilaan johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäilöön sUoitettu avain on kiin-
teistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäilöön sijoitetulla avaimella voi-
daan avata vain jätehuollon järyestämiseksi tarvittavat tilat.

Jätteenkuljettaja voi tarvittaessa sopia asiakkaan kanssa muustakin teknisestä ratkaisusta oven
lukituksessa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekå lukituk-
sen toimintakuntoisuudesta.

29 S Alueelliset jätteiden keräyspisteet

Alueellisia jätteiden keräyspisteitä koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnallisen jätelaitok-
sen, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen kuten tiehoitokuntien järjestämillä yhteisillä ke-

räyspaikoilla. Tällaisia keräyspisteitä ovat esimerkiksiSavonlinnan SeudunJätehuolto Oy:n sekajät-
teen a I u ekeräysp isteet sekä tu ottajayhteisöje n eko pisteet.

Alueelliselle keräyspisteelle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettå, jota varten keräyspisteellå on
jäteastia. jätteitä ei saa jåttää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee
toi mittaa toiselle al ueelliselle jätteiden keräys pisteelle.

Alueelliseen jätteiden keräyspisteen perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan
maanomistajan suostumus sekå tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tai maan-
käyttövira nomaisen I upa.

Alueellisesta jätteiden keräyspisteestä vastaavan tahon on huolehdittava keräyspisteen ylläpi-
dosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai
ympäristön likaantumista tai roskaantumista, eikä keräyspisteen käyttö esty. Keräyspisteestä vas-

taavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspiste ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asi-
asta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspisteellä tulee olla
siitä vastaava n tahon yhteystiedot.

LUKU 7. JATTEENKULJETUS

30 S Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöillä tai niiden läheisyydessä on sallittu arkisin klo 6-22 ja
lauantaisin klo 8-18. Muualla kuormaaminen saadaan aloittaa klo 5. Useamman pyhåpäivän sat-

tuessa peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu pyhänä kuten lauantaisin,

Suurten yleisötilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä kuormaaminen on sallittu myös pyhäpäi-
vinä klo 12-18.

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle taiterveydelle.

Jätteen kuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäris-
töön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen
taijäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa, Kootut jätteet on kuljetettava pois välit-
tömästi keräyksen päåq^tyä.Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista taiympäristö-
tai terveyshaittaa.

Määräys ei koske syntyneen vahingon tai vaurion takia taikka sen ehkäisemiseksi tehtävää välttä-
mätöntä jätteenkuormausta eikä jätteenä poiskuljetettavaa lu nta.
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31 S Kuljettaminen

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen
aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, ke-

vyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiviydestä.

Jätteen kuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntä-
m iskelpoisuutta.

Jätteen luovuttajan, jätteen kuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillå mahdollisesta
siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteestaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoit-
teista h uolehtii jätteen kuljettaja.

32 S Kuljetusrekisteri jatietojen toimittaminen

Jätteen kuljettajan on luovutettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistökohtaisesti ja jätela-
jeittain eritellyt ajantasaiset tyhjennystiedot kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljete-
tuista jätteistä jätelain 39 5:n ja jäteasetuksen 42 S:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava jätehuolto-
viranomaiselle vähintään neljännesvuosittain mahdollisuuksien mukaan sähköisesti muokatta-
vassa muodossa jätehuoltoviranomaisen edellyttämän aikataulun mukaisesti.

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy voi kiinteistökohtaisen jåtteenkuljetuksen tilaajana sopia jät-
teen kuljettajien kanssa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen kuljetustietojen toimittamisesta si-

ten, että kunnallinen jätelaitos toimittaa kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviran-
omaisen kanssa sovitulla tavalla sähköisestivähintään neljännesvuosittain.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä (ätelaki 5 143), jonne edellä mainitut tiedot
merkitään viipymättä ni iden luovutta misen jä I keen.

33 S Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen jäte-

laitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on
kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan
väliva rastointi pa ikkaa n ennen toim ittamista tuottajien jåtehuoltoon.

Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
piiriin kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n
kanssa.

Välivarastoinnissa on noudatettava jätelain valvontaviranomaisen jätehuoltorekisteriin hyväksy-

mispäätöstä.

Vastaanotto- ja kåsittelypaikoista on pidettåvä listaa Savonlinnan SeudunJätehuolto Oy:n verkko-
sivuilla.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja kåsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina.

Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset
jätteet on sijoitettava niil le osoitettui hi n pa i kkoih in.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jåte ei ole vastaan-
ottopaikan vastaanottoehtojen mukaista taijos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaan-
otto- tai käsittelypai ka ksi.
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Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttåä poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jättei-
den vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Mahdollisen kes-
keytyksen aikana vastaanottopaikan ylläpitäjän on osoitettava korvaava jätteen vastaanotto- tai
käsittelypaikka.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajåtteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on
järjestetty vastaanottopaikka muualla.

LUKU 8. ASUMISESSA SYNTWÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLI-

SEN JÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET

34 S Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on
poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa. Saostussäiliöistä, joita
käytetään käymälåjåtevesiä sisåltåvien jätevesien kåsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan
a nta mien ohjeiden mu kaan tåtä vähimmäisvelvoitetta useammi n.

Umpisäiliöitä ja niiden tåyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti.
Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä
säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivot on va-
rustettava rajapinnanhälyttimellä tai kaivojen täyttymistå on seurattava såännöllisillä mittauksilla.
Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisestija pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokai-
vot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi
vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jåtelain mukaiseen jåtehuoltorekisteriin.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava lähimmälle
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle tai vastaanottopaikkaan, jolla on niiden käsittelyyn tarvittava
ympäristölupa ja jossa ne asianmukaisen käsittelyn jälkeen käytetään lannoitteena, mikäli hyöW-
käytölle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät.

Harmaavesisuodattimien suodatinmateriaalin vaihdon voi tehdä omatoimisesti noudattaen laite-
valmistajan ohjeita.Jätevesilietteiden kompostoinnista on säädettyjätehuoltomääräysten 36 ja 18

S:ssä.

35 S Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Kiinteistön omistajan tai muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliötja niihin liitty-
vät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseen sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja

kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-ai-
neksia.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästija turvallisesti.

Lietesäiliöiden kansien pitåä olla tyhjentäjån aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta, Tyh-
jentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyk-
sen jäl keisistä toi menpiteistä, kuten I ietesäiliön mahdollisesta I u kitsemisesta.
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36 S Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytet-
tyjä tilanteita. Määräykset eivät koske omatoimista käsittelyä, jolle on myönnettyympäristölupa,

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai
omassa hallinnassa olevalle pellolle, kun noudatetaan Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviran-
omaisen ohjeita ja lannoitevalmistelakia, nitraattiasetusta, maa- ja metsätalousministeriön ase-

tusta lannoiteval misteista sekä kun nan ympäristönsuojel umääräyksiä.

Aktiiviviljelijänä toimivaJätteen haltija saa ottaa kåsiteltäväkseen naapurikiinteistöllå tai muulla lå-

hellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää
peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.
Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen vastaa itse mahdollisista lupa-, rekiste-
röinti- ja raportointivelvoitteista.

Yhteiskäsittelystä on aina ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. llmoituksen tulee sisältää käsitte-
lystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä
hyödynnetään ja tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta. llmoitus tehdään toimin-
nan alkaessa ja kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintåän viiden vuoden
välein.

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietetilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston lietteen ja har-
maavesisuodattimien biohajoavan suodatinmateriaalin käsittely kompostoimalla on sallittua näi-
den jätehuoltomääräysten 18 5 mukaisesti, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi taijos
muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteis-
töllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennysker-
taa kohden ja vähemmän kuin 60litraa vuodessa.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden määräysten 5:n 18 mukaisesti.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä näiden määråysten 5:n 18 mu-
kaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitå taijätevesiä ei

saa levittää metsään tai muualle maastoon.

LUKU9. ROSKAANTUMISENEHKAISEMINEN

37 S Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös
jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräåmi-
sestä nä iden jåtehuoltomääråysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen.
Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästija kattavastijäteastioita erijätelajien keräämistä var-
ten.

Roskaantuneen alueen toissUaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden
tai tapahtuman kokoonkutsujaa.
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Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden påätyttyä sekä tarvittaessa
tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden tåyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuk-
sissa jåteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran påivässä.

Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräysten 17
5:ssä arvioituun syntymåärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina,
kun yleisötilaisu udessa ta rjoillaa n eli nta rvikkeita.

Yli kaksi (2) päivää kestävien yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on laadittava jätehuol-
tosuunnitelma, joka on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityi-
sestiyleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitetussa paikassa (konsertti- tai luentosali, messuhalli
tms.) järjestettävästä tilaisuudesta ei kuitenkaan tarvitse laatia jätehuoltosuunnitelmaa, jos jäte-
huolto on järjestetty riittävän kattavasti kiinteistön haltijan toimesta ja yleisötilaisuuden järjestäjä
käyttää kii nteistön jätehuoltoa.

38 S Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteen suoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillå alueilla on kielletty.

Jäteastian pitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

LUKU 10. VAARALLISET IÄTTECT JA ERITYISJÄTTEET

39 S Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vas-
taa nottopaikkoihi n väh intään kerra n vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava kunnallisen
jätelaitoksen niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet
(esimerkiksisähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut)on toimitettava tuottajien niille jär-
jestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa
syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vas-
taanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetåän jäteasetuksessa. Vaarallinen
jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

40 S Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Vaaralliset jätteet on säilytettävä kiinteistöllä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle, tervey-
delle tai turvallisuudelle. Vaarallisten jätteiden pååsy viemäriin tai ympäristöön tulee estää.

Muilla kuin pienkiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua hyvin il-
mastoidussa lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja
astioihin, jotka on lukittu. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.
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Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjässä ja tiiviisti suljetussa niille tarkoitetuissa asti-
oissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä ma-
teriaalia olevalle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sel-

laiseen paikkaan, jossa ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on
tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjes-
tetty.

41 S Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiiviistisuljettuihin astioihin. Astioihin on mer-
kittåvä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata vaan se on toimitet-
tava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

LUKU 11. MUUT TUÄÄNÄYKSET

42S Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jä-

tehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keråys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurat-
tava jätehu ollon toteutu m ista ki i nteistöl lä.

43 S Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kuntien omat ym-
päristönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta
jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa
jätelain mukainen seuraamus,

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa.Jos asianosai-
nen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta tai muuten laiminlyö velvollisuutensa
olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkome-
nettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi. Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksit-
tåisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimatto-
muus, tu lee valvontavira n oma isen tehdä asiassa tutkinta pyyntö pol iisi lle.

44 S Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Kunnan jåtehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää
poikkeuksen näiden jätehuoltomää räysten noudattamisesta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä,
aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Poikkeuslupahakemukset käsittelee joko Savonlinnan alueellinen jätelautakunta kokouksessaan
tai viranhaltija, jolle jätelautakunta on delegoinut poikkeuslupahakemusten käsittelyn.
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45 S Poikkeusolot

Näitä jätehuoltomääräyksiå noudatetaan myös poikkeusoloissa, ellei valtiovalta määrää toisin
poikkeuslain nojalla. Tällöin noudatetaan poikkeuslakia ja sen nojalla annettuja måäräyksiå.

46 S Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa sekä Savon-
linnan kaupungissa1.7.2023 sekå Sulkavan kunnassa1.1.2024 ja niillä kumotaan:

1.3.2021 voimaan tulleet Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (Enon-

koski, Rantasalmi, Savonlinna)

1,10.2003 voimaan tulleet Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset (Sulkava)

47S Siirtymäsäännökset

Biojåtteen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tulee liittyä 19.7.2023 al-
kaen kunna llisen jätelaitoksen tiedotta massa a ikata ul ussa.

Muun kierrätyskelpoisen jätteen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen (6 5)

tulee liittyä 1 .7 .2023 alkaen kunnallisen jätelaitoksen tiedottamassa aikataulussa.

17 5:n mukainen lasi-, muovi, metalli-, kartonki- ja paperipakkausten ja muun pienmetallin erillis-
keräys tulee järjestää kiinteistöil|ä 1.7.2023 alkaen.

22 5 6 momentin mäåräys kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kiellettyjen keråysvålineiden
käytöstä o n I u ovuttava seu ra avi n si i rtymäajoi n :

jätesäkeille tarkoitettujen jätesäkkitelineiden käytöstä on luovuttava Sulkavan kunnassa mää-
räysten voimaantuloon mennessä eli 1.1.2024 alkaen

Pikakonteista ja vaijeritartunnalla varustetuista vaihtolavoista on luovuttava viiden vuoden kulu-
essa näiden määräysten voimaantulosta.

Uusilla rakennettavilla kiinteistöillä jätetilojen lukkojen sarjoitus tulee hoitaa hetijätehuoltomää-
räysten 28 5:n mukaiseksi. Vanhoilla kiinteistöillä tulee jätetilojen lukot sarjoittaa aina mahdolli-
suuksien mukaan.
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Liite B.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksen varaiset asiat

Kunnan jätehuoltoviranomainen seuraa jätehuollon toteutumista omalla toimialueellaan. Tämä
edellyttää, että kiinteistön haltijan on jätteenkuljetuksesta sopiessaan yksityisen yrittäjän kanssa

ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön jätehuollon järjestämisessä olennaisesti
tapahtuvista muutoksista, esim. kun jätteenkuljetuksen järjestämistapa muuttuu tai kiinteistö to-
detaan käyttökelvottomaksi. Samoin jätehuoltomääräyksissä on edellytetty tietyissä tapauksissa
tekemään kirjallinen ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Nämä asiat eivät ole poikkeuslu-
van varaisia, mutta niistä on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle jätelain nojalla.

Jätelain 23 ja 91 5:n mukaisesti Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi yksittäistapauksissa
myöntää poikkeaman jätehuoltomääräyksen noudattamisesta. Poikkeusluvan myöntämisen pe-

rusteet on esitetty tässä liitteessä. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asian-

mukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai ai-

heuttaa roskaantumista.

Jätehuoltomääräykset ovat sitova osa lainsäådäntöä ja poikkeuslupamenettelyä kåytetään siinä
vaiheessa, kun yksittäistapauksessa halutaan poiketa niiden vaatimuksista. Jätehuoltomääräysten
5 44 mahdollistaa poikkeusluvan hakemisen. Hakemus käsitellään haettavasta poikkeuksesta
riippuen joko jätelautakunnan kokouksessa taijätelautakunnan delegoimana viranhaltijan toi-
mesta. Viranhaltija kåsittelee hakemuksia, joita tulee säännöllisestija useita vuodessa, kuten kiin-
teistökohtaisen jätteenkuljetuksen määräaikaista keskeytystä sekä sekajäteastian tyhjennysvälin
pidentämistä koskevat poikkeuslupahakemukset.

Jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty edellytyksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiselle erinåi-
sisså tilanteissa. Yleisimmin haettuihin poikkeuksiin on laadittu valmiit lomakkeet, ja ne on lue-
teltu taulukossa 1.

Taulukko l.Toimintaohjeet poikkeuksen hqkemiseksi jo ilmoituksen tekemiseksi.

ASIA TOTMTNTAOHJEET

Yhteisen jäteastian käyttäminen
(ätehuoltomääråykset 5 8)

Loma ke Yhte i se n j ötea sti a n käyttii-
minen

Yhteisen jäteastian käyttämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoi-
tus, mikäli yhteistä jäteastiaa käyttää 2-5 lähikiinteistöä.

Mikäli kiinteistöt eivät ole lähikiinteistöjä (taajamassa sa-

massa taiviereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt ja haja-
asutusalueella enintään 5,0 km etäisyydellä toisistaan sijait-
sevat naapurit tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vas-

taava n toimi n na ll isen kokonaisuuden kiinteistöt), edel lyttää
yhteisen jäteastian kåyttäminen poikkeusta jätehuoltomää-
räyksistä.

Mikäli yhteistä jäteastiaa käyttää 6 tai sitä useampi toisistaan
lä h ietä isyyd el lä sija itseva ki i nte istö, yhte isen jäteastia n käyt-
täm i nen edel lyttää poikkeusta jätehuoltomää räyksistä. Ha ke-

mus on tehtävä kirjallisesti.

llmoituksen ja hakemuksen yhteistä jäteastiaa koskien tekee
yhteisastian toim i nnasta vastaava yhteyshen kilö.

Yhteistå jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen välillä ei saa sijaita
kohtuul lisesti saavutettavaa Savonl i n na n Seud u n Jäteh u olto
Oy: n al uekeräyspistettä.
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Yhteisastian käytön lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
alueelliselle jätelautakunnalle.

Kompostointi-ilmoitus
( jätelaki 41 a 5, 1 43 5, jäteasetus 43
S, jätehuoltomääräykset 5 1B)

Lomake Ko m po sto i nti-i I moitus

Jätteen haltijan on annettava tiedot pienimuotoisesta biojät-
teen käsittelystä kiinteistöl lä ku n nan jätehuoltoviranomai-
selle. Tiedot on annettava kahden kuukauden kuluessa kom-
postoinn in aloitta misesta. Mikäl i kom postoi nti lopetetaan,
jätteen haltijan on ilmoitettava siitå kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettami-
sesta, Jäteh uoltoviranomaiselle on annettava väh intään seu-
raavat tiedot:

kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön
osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennus-
tunnus;
ra ken nu ksen tyyppi ja asu in huoneistojen I u ku mää rä

muusta kuin omakotitalosta;
jätteen käsittelystå vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen
käyttöku u ka usien måärä.

Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot jätelain
143 S:ssä säädettyyn rekisteriin.

Sekajåtteen keräysvälineen tyh-
jennysvälin pidentäminen 12 tai
16 viikkoon
(ätehuoltomääräykset 5 25 mo-
menttiT)

Lomake Ki i nte istökohto i se n se kojä-
teosti a n tyhje n nysvii I i n pi de ntii m i-
nen

Sekajätteen keräysväl ineen tyhjennysvälin pidentä m inen 1 2

tai 16 viikkoon edellyttää kirjallista hakemusta jätehuolto-
määräyksistä poi kkeamiseksi. Poi kkeus voidaa n myöntää
kii nteistölle, jolla sekajätteen keräykseen käytetään korkein-
taan yhtä enintään 240 litranjäteastiaa. Yhteiskäyttöisille se-

kajätteen keräysvä linei lle ei myönnetä poikkeusta jätehuolto-
mää räyksistä tyhjen nysvä I i n pidentä m iseks i.

Mikäli vapaa-ajan kiinteistö on käytössä ainoastaan 1.5.-
31.10. välisenä aikana, voidaan pidennys myöntää enintään
1 2 viikkoon johtuen vähi m mäistyhjennysvaati mu ksesta (2

kertaa kesän aikana).

Sekajäteastia n tyhjennysväl in pidentä m inen tutkitaa n ta paus-

kohtaisesti ja siihen vaikuttavat mm.:

kiinteistön asukasmåärä
jätteiden lajittelu kierråtykseen ja mahdollinen jätteiden oma-
toiminen käsittely
jäteastian koko sekä arvio syntyvän jätteen määrästä
ympåristö- ja terveyshaitan mahdollisuus
raportoitujen lisätyhjennysten sekä irtosäkkien määrä
kiinteistön käyttö

Jätehuoltomää räysten vasta i nen jätteen omatoi mi nen käsit-
tely ei ole peruste tyhjennysvälin pidentämiselle.

Kiinteistökohtaisen jätteenkulje-
tuksen keskeyttäminen
(jätehuoltomääräykset 5 34)

En i ntää n 6 ka I ente ri ku u ka utta kestävästä jätteen ku ljetusten
kes keyttä m isestä on il m oitettava ki rja I I isesti al ueel I ise I le jäte-
lautaku nnal le vähi ntåä n ku uka utta ennen hal utun keskeyryk-

sen alkamista. I I moitu ksen tekem isen jälkeen keskeytyksestä
voidaan sopia kuljetusyrityksen kanssa.
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Lomake Ki i nte i stö ko hto i se n j öt-
te e n ku lj etu kse n ke skeyttö m i ne n

mäöräojaksi

Yl i 6 kalenterikuu ka utta keståvä yhtäjaksoinen jätteenkulje-
tusten keskeyttämi nen edel lyttää poikkeusta jätehuoltomää-
råyksistä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuu-
kautta ennen halutun keskeytyksen alkamista.

Rakennuksen on oltava käyttämätön keskeytyksen aikana.
Rakennuksessa yöpyminen tai rakennuksen käyttö vapaa-
ajan viettoon ei ole sallittua keskeytyksen aikana.

Mikäli keskeytyksen jatkamiselle on tarvetta myönnetyn kes-

keytyksen päättymisen jälkeen, tulee jatkoa hakea kirjalli-
sesti.

Asumisessa syntyvien I ietteiden
omatoiminen käsittely ja luovut-
taminen kåsiteltäväksi naapuri-
kiinteistöllä
(ätehuoltomääräykset 5 36)

Lomakkeet
Asu m ise sso sy ntyv i e n I i ette i d e n

omatoiminen käsittely
J äteves i I i ette ide n yhte i skä sitte ly

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä sekä sen lopetta-
misesta on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jäte-
huoltovi ranomaiselle.

- hakijan tulee olla aktiiviviljelijä
- liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle
- kåsitellåän omat lietteet + enintään neljän (4) muun kiinteis-
tön lietteet esimerkiksi kalkkistabiloimalla
- käytössä asianmukainen kalusto
- lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn yhtey-
dessä
- ei levitystä pohjavesialueille
- ei levitystä nurmelle

Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen soveltuvuu-
desta MMM asetus 12/12sekä levityskaudesta VNA
1250/2014

Jätelain 6 ja32 S:ien mukaan asumisessa syntyvä liete on
kunnan vastuulla olevaa jätettä. Hakijan tulee tarkistaa toi-
min nan I uvanva ra isu us ku n nan ympäristönsuojel uvi ranomai-
selta sekä hakea Eviran hyväksyntä toiminnalle. Lietteen
siirto kiinteistöltä toiselle voi edellyttää kuljettajan hyväksy-
mistä jätehuoltorekisteriin, minkä vuoksi on hyvä olla yhtey-
dessä ELY-kesku kseen rekisteröintivelvoitteen selvittämiseksi.
Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen vas-
taa itse mahdol lisista I upa-, rekisteröinti- ja raportoi ntivelvoit-
teista.

Jätehuoltovi ra nomainen vastaa vesilietteiden omatoimisesta
käsittelystä tehtyyn ilmoitukseen kirja llisesti il moittama lla sal-
litaanko käsittely esitetyllä tavalla vai ei.

Mikäli kiinteistöllä on käytössä paineellinen vesi, nestemäisen
I ietteen kompostointi-il moitus käsitelläå n lupa hakemu ksena,
sillä se edellyttää jåtehuoltoviranomaisen myöntä mää poi k-

keusta jäteh uoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voi-
daan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrå on vähäinen
eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ym-
päristölle tai terveydelle ja ympä ristönsuojeluvi ranomainen
puoltaa luvan myöntä m istä, Pa inevedell isten ki inteistöjen jä-
tevesilietteen kompostoin n ista il moittajal le lä hetetää n va li-

tuskelpoinen päätös.
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Muutoksen hakeminen kunnan jä-
temaksuun

(ätelaki 78-84 5)

Lomakkeet
M uutoksen hoke mi ne n jäteh uol lon
maksuun

Jätelain mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdå 14 vuoro-
kauden kuluessa laskun saamisesta muistutus maksun mää-
ränneelle viranomaiselle. Tämän jälkeen maksusta on mah-
dollista tehdä perustevalitus ltä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Tarkemmat perusteet on määritelty kulloinkin voimassa ole-
vassa jätetaksassa.
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