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1. luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 
 
    1 § Soveltamisala 

 
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä. 
 
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella. 
 
Sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) tai sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisestä, roskaantumisen 
ehkäisemisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheuttaman haitan ehkäisemisestä sekä jätehuollon valvonnasta, 
noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. 
 
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien 
tuottajavastuun alaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. 
 
Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat 
pykälät ja momentit näissä jätehuoltomääräyksissä: 
 

 5 § (Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella) 

 7 § (Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyminen) 

 8 § (Kiinteistökohtaiset jäteastiat) 

 9 § (Yhteisen jäteastian perustaminen) 

 12 § (Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen) 

 19 § (Kompostointi) momentit 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 

 20 § (Kompostointi-ilmoitus), viimeinen kappale 

 21 § (Jätteen polttaminen) 

 22 § (Jätteen hautaaminen) 

 23 § (Jäteastiatyypit) momentit 1–4 ja 6 

 24 § (Jäteastiapalvelu) 

 25 § (Jäteastioiden merkitseminen) 

 26 § (Jäteastioiden täyttäminen) momentit 1, 2, 5 ja 7 

 27 § (Tyhjennysvälit) 

 28 § (Kunnossapito ja pesu) 

 29 § (Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset) 

 30 § (Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen)  

 33 § (Kuormaaminen) 

 34 § (Kuljettaminen) 

 38 § (Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi) 

 40 § (Yleisötilaisuuksien jätehuolto) 

 41 § (Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla) 

 42 § (Vaarallisten jätteiden jätehuolto) momentit 1, 2, 5 ja 7 

 43 § (Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä) 

 44 § (Erityisjätteet) 

 45 § (Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet) 

 46 § (Tiedottamisvelvollisuus) 

 47 § (Poikkeustilanteet) 

 48 § (Jätehuoltomääräysten valvonta) 

 49 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä) 

 50 § (Voimaantulo) 
 

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19—21 §:ää siltä osin kuin jätteen 
käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa. 
 
Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä 
eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen tai biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon 
järjestämiseen siltä osin kuin siitä on muualla erikseen säädetty tai määrätty. 
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2 § Määritelmät 
 
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan jätehuoltoviranomaisella Vaasan seudun jätelautakuntaa ja kunnallisella 
jätelaitoksella Ab Stormossen Oy:tä. 
 
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 
 
Ab Oy Stormossenilla Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kuntien omistamaa jätehuoltoyhtiötä. 
Kunnat ovat sopimuksella siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät yhteiselle Ab Oy Stormossen -yhtiölle. Jäljempänä Ab Oy 
Stormossenista käytetään nimitystä Stormossen. 
 
Aluekeräyspisteellä Stormossenin järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, jonne kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat ainakin poltettavan jätteensä ja biojätteensä. Aluekeräyspisteissä voidaan kerätä 
muitakin jätelajeja. 
 
Asumisessa syntyvällä jätteellä vakinaisissa asunnoissa, vapaa-ajanasunnoissa, asuntoloissa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä.  
 
Biojätteellä kiinteää ja myrkytöntä sekä kokonaan biologisesti hajoavaa orgaanista elintarvike- ja puutarhajätettä. 
 
Ekopisteellä Stormossenin tai pakkausjätteen tuottajien hoitamaa pakkausjätteen vastaanottopaikkaa. 
 
Energiakäytöllä jätteen käyttöä polttoaineena lämmön- ja sähköntuotannossa. 
 
Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi mutta jotka haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia vaativat 
erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, 
haisevat ja pölyävät jätteet sekä asbesti. 
 
Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.     
 
Hyötykäyttöasemalla Stormossenin ylläpitämää vastaanottopaikkaa. Hyötykäyttöasemat ovat valvottuja, ja kerätty materiaali 
kuljetetaan hyötykäyttöasemalta edelleen jätekeskukseen. 
 
Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa jätteet käsitellään, lajitellaan, kierrätetään, säilytetään ja kuormataan 
uudestaan. 
 
Kartonkipakkauksilla tyhjiä, puhtaita ja kuivia kuitupakkauksia, esim. pahvi-, paperi- ja kartonkipakkauksia. 
 
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia 
kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa 
jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. 
 
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai 
yhteiskeräyspisteestä.  
 
Korttelikohtaisella aluekeräyspisteellä aluekeräyspistettä, jonne kaikkien tietyn alueen asukkaiden tulee toimittaa jätteensä.  
 
Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätelautakunnan päätöstä poltettavan jätteen sekä sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksista.  
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden perusteella. 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon 
piiriin kuuluvia jätteitä. 
 
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetusten 
kilpailuttamisesta sekä jätteiden noudon tilaamisesta kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
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Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa 
syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte ja liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka 
kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on 
pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon 
järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ole muutoin mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä 
käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. TSV-sopimus tehdään Stormossenin kanssa. 
 
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämää jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, 
kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. 
 
Lasipakkauksilla tyhjiä ja kuivia, käytöstä poistettuja lasipakkauksia. 
 
Materiaalikierrätyksellä lajiteltuja materiaaleja, jotka korvaavat muita tuotanto- tai rakennemateriaaleja.   
 
Metallipakkauksilla tyhjiä ja kuivia metallipakkauksia ja muita pieniä metalliesineitä. 
  
Monilokeroastioilla eri jakeiden keräämistä varten kahteen tai useampaan lokeroon tai säiliöön jaettuja jäteastioita.  
 
Muovipakkauksilla kuivia ja tyhjiä muovipakkauksia. 
 
Paperilla puhdasta ja kuivaa, jätelain 48 §:n 1. momentin 5. kohdan mukaista käytettyä paperia, joka täyttää tuottajien 
laatuvaatimukset. 
 
Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvotonta yhdyskuntajätettä, joka voidaan polttaa jätteenpolttolaitoksessa, jossa se hyödynnetään 
energiana. Poltettavasta jätteestä on lajiteltu erilleen vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu, erityisjätteet, kierrätettävät 
jätteet (keräyspaperi, pahvi, keräyskartonki, metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja suurikokoinen jäte. Jos biojätettä ei näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisesti kerätä erikseen tai kompostoida kiinteistöllä, biojäte kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen. 
 
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoa, puiden lehtiä, risuja ja oksia. 
 
Sako- ja umpikaivolietteellä asumisessa syntyviä lietteitä, kuten saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden tms. 
jätevesijärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä. 
 
Tuottajavastuun alaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6. luvun mukaan 
käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuun alaisia jätteitä 
ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä 
pakkaukset. 
 
Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle 
vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). 
 
Vapaa-ajan asunnolla asuntoa, jossa vietetään aikaa vain osan vuotta ja jossa on keitto- ja yöpymismahdollisuus. Jos henkilö läpi 
vuoden asuu ja on kirjoilla kiinteistöllä, joka kunnan rekisterin mukaan on vapaa-ajan asunto, asuntoa pidetään pysyvää asumista 
varten olevana asuntona. 
 
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan 
lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. 
 
 
 

3 § Jätehuollon tavoitteet 
 
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista, ja jätteet on kuljetettava 
sekä käsiteltävä hallitusti. 
 

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää 
ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole 
mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli 
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käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä ensisijaisuusjärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta 
paras lopputulos. 
 
 

2. luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 
 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
 
Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamina liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.  
 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu joko liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteen 
kautta. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistön 
keräyspaikasta 13 §:n mukaisiin Stormossenin osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestettyyn keräyspaikkaan. Tuottajavastuun 
alaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin.  
 

5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella 
 
Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden perusteella, mikäli palvelu muutoin puuttuu. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvien jätteiden osalta Stormossen tekee tarvittaessa kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän 
määräaikaisen, korkeintaan kolmivuotisen, sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita 
kyseinen sopimus koskee.  
 

6 § Kuljetusjärjestelmän valinta 
 
Jätelautakunta voi jätelain (646/2011) 37 §:n mukaisesti päättää siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tai 
kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen polttokelpoisen jätteen tai sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä jätevesilietteen 
osalta, joko jätelautakunnan koko toimialueella tai määrittelemillään alueilla. 
 

 
7 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyminen 
 

 
Seuraavat ohjeet ovat voimassa 1.6.2022–30.6.2023 
 
Ajalla 1.6.2022–30.6.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä kaikkien jätejakeiden osalta.  
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. 
Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että 
jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä 
kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöt voidaan liittää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella tai yhteisen 
jäteastian, vakituisen asunnon, avainastioiden, aluekeräyspisteiden, venesatamien jätepisteiden tai tiekunnan kautta. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltijan tulee liittyä jätteenkuljetukseen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 
1) oma astia poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä tai laittaa poltettavan jätteen 
astiaan,     
2) naapurin kanssa yhteinen jäteastia poltettavalle jätteelle 9 §:n mukaisesti. Yhteisten jäteastioiden käytöstä ilmoitetaan 9 §:n 
mukaisesti. 
3) yhtiöjäteastiat (esim. avainastiat tai mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan astiat). 
Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 
4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu,  
5) jätteet voidaan viedä myös vakituiselle asunnolle.  
 
Vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan Stormossenin ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, 
joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta. 
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Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, käyttävät 
aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun.  
 
 
Seuraavat ohjeet ovat voimassa 1.7.2023–18.7.2023 
 
Viiden tai useamman asunnon kiinteistöt ja muut kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvat kiinteistöt 
(TSV-sopimuksen tehneet yritykset, kunnan kiinteistöt) 
 
Ajalla 1.7.2023–18.7.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen ja 
biojätteen osalta.  
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut erilliskerättävät 
jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.  
 
1–4 asunnon kiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnot, joissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ja monilokeroastiat 
 
Ajalla 1.7.2023–18.7.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen ja 
biojätteen osalta. Monilokeroastiat ovat kotitalouksille vapaaehtoinen keräysmuoto. Niiden avulla kerätään kierrätettäviä 
jätejakeita. Monilokeroastioita käyttävät kotitaloudet tilaavat astioiden tyhjennyksen Stormossenilta 1.7.2023 alkaen. 
Monilokeroastiaan saa laittaa biojätettä 19.7.2023 alkaen. Poltettavaa jätettä ei kerätä monilokeroastiaan. Ajalla 1.7.2023–
18.7.2023 vapaaehtoisesti biojätettä keräävien kotitalouksien tulee tilata tyhjennykset kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen kautta. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty hyväksytty 
kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön 
varustamisesta tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut erilliskerättävät 
jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä tai muista hyväksyttävistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen, käyttävät aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun.  
 
 
1–4 asunnon kiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnot, joissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 
 
Ajalla 1.7.2023–18.7.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen ja 
biojätteen osalta. Ajalla 1.7.2023–18.7.2023 vapaaehtoisesti biojätettä keräävien kotitalouksien tulee tilata tyhjennykset kiinteistön 
haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
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rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut erilliskerättävät 
jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, käyttävät 
aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun.  
 
 
Vapaa-ajan asunnot 
 
Vapaa-ajan kiinteistöt voidaan liittää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella tai yhteisen 
jäteastian, vakituisen asunnon, avainastioiden, aluekeräyspisteiden, venesatamien jätepisteiden tai tiekunnan kautta. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltijan tulee liittyä jätteenkuljetukseen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 
1) oma astia poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä tai laittaa poltettavan jätteen 
astiaan,    
2) naapurin kanssa yhteinen jäteastia poltettavalle jätteelle 9 §:n mukaisesti,  
3) yhtiöjäteastiat (esim. avainastiat tai mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan astiat). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle, kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 
4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu,  
5) jätteet voidaan viedä myös vakituiselle asunnolle. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan Stormossenin tai tuottajaorganisaatioiden 
ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta. 
 
 
Seuraavat ohjeet ovat voimassa 19.7.2023–30.9.2023 
 
Viiden tai useamman asunnon kiinteistöt ja muut kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvat kiinteistöt 
(TSV-sopimuksen tehneet yritykset, kunnan kiinteistöt) 
 
Ajalla 19.7.2023–30.9.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen osalta.  
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: biojäte, metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut 
erilliskerättävät jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
1–4 asunnon kiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnot, joissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ja monilokeroastiat 
 
Ajalla 19.7.2023–30.9.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen osalta. 
Monilokeroastiat ovat kotitalouksille vapaaehtoinen keräysmuoto. Monilokeroastioita käyttävät kotitaloudet tilaavat astioiden 
tyhjennyksen Stormossenilta 1.7.2023 alkaen. Monilokeroastiaan saa laittaa biojätettä 19.7.2023 alkaen. Poltettavaa jätettä ei 
kerätä monilokeroastiaan. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
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rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: biojäte, metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut 
erilliskerättävät jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, käyttävät 
aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun.  
 
 
1–4 asunnon kiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnot, joissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 
 
Ajalla 19.7.2023–30.9.2023 kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen ja 
biojätteen osalta. Ajalla 19.7.2023–30.9.2023 vapaaehtoisesti biojätettä keräävien kotitalouksien tulee tilata tyhjennykset 
kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. 
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut erilliskerättävät 
jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 
 
Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, käyttävät 
aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun.  

 
Vapaa-ajan asunnot 
 
Vapaa-ajan kiinteistöt voidaan liittää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella tai yhteisen 
jäteastian, vakituisen asunnon, avainastioiden, aluekeräyspisteiden, venesatamien jätepisteiden tai tiekunnan kautta. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltijan tulee liittyä jätteenkuljetukseen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 
1) oma astia poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä tai laittaa poltettavan jätteen 
astiaan,       
2) naapurin kanssa yhteinen jäteastia poltettavalle jätteelle 9 §:n mukaisesti,  
3) yhtiöjäteastiat (esim. avainastiat tai mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan astiat). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle, kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 
4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu,  
5) jätteet voidaan viedä myös vakituiselle asunnolle. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan Stormossenin tai tuottajaorganisaatioiden 
ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta. 
 
 
Seuraavat ohjeet ovat voimassa 1.10.2023 lähtien 

 
1–4 asunnon kiinteistöt, 5 tai useamman asunnon kiinteistöt, muut kunnallisen vastuun piiriin kuuluvat kiinteistöt 
sekä vapaa-ajan asunnot, joissa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 
 
Kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen osalta.  
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
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on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: biojäte, metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut 
erilliskerättävät jätejakeet. 
 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Stormossen liittää kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 

 
Vapaa-ajan asunnot 
 
Vapaa-ajan kiinteistöt voidaan liittää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella tai yhteisen 
jäteastian, vakituisen asunnon, avainastioiden, aluekeräyspisteiden, venesatamien jätepisteiden tai tiekunnan kautta. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltijan tulee liittyä jätteenkuljetukseen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 
1) omat astiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle (Alue A, Liite 1) vapaa-ajan kiinteistöllä, biojäte voidaan kompostoida 
kiinteistöllä,   
2) naapurin kanssa yhteiset jäteastiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle 9 §:n mukaisesti,  
3) yhtiöjäteastiat (esim. avainastiat tai mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan astiat). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle, kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 
4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu, 
5) jätteet voidaan viedä myös vakituiselle asunnolle. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan Stormossenin tai tuottajaorganisaatioiden 
ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta.  
 
 
Vaatimukset muuttuvat vapaa-ajan asuntojen osalta 1.5.2025 alkaen 
 
Vapaa-ajan asunnot 
 
Vapaa-ajan asuntojen on niitä käytettäessä, mutta ainakin ajalla 1.6.–30.9., oltava liitetty kiinteistöittäiseen tai aluekohtaiseen 
jätteenkuljetukseen. Vapaa-ajan asuntojen jätteiden tyhjennykseen ei voi hakea taukoa ajalla 1.6—30.9. Mikäli vapaa-ajan asunto 
on vähäisellä käytöllä, suositellaan yhteisen jäteastian tai vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteiden käyttöä. Kiinteistöittäisessä 
jätteenkuljetuksessa jäteastiat tulee tyhjentää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ajalla 1.6.–30.9. jäteastiat tulee kuitenkin 
tyhjentää vähintään kerran niin, että astia on tyhjä, kun vapaa-ajan asuntoa ei käytetä.  
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltijan tulee liittyä jätteenkuljetukseen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 
1) omat astiat poltettavalle jätteelle ja biojätteelle (Alue A, Liite 1) vapaa-ajan kiinteistöllä,    
2) oma astia poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, biojäte kompostoidaan kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti, 
3) naapurin kanssa yhteiset jäteastiat biojätteelle ja poltettavalle jätteelle 9 §:n mukaisesti, 
4) naapurin kanssa yhteinen jäteastia poltettavalle jätteelle 9 §:n mukaisesti, biojätteen molemmat osapuolet kompostoivat joko 
omassa tai yhteisessä kompostorissa, 
5) yhtiöjäteastiat biojätteelle ja poltettavalle jätteelle (esim. avainastiat tai mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan 
astiat). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, *) 
6) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle ja biojätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu,  
7) jätteet voidaan viedä myös vakituisen asunnon jäteastioihin, mikäli vakituisen asunnon jäteastiat sijaitsevat Stormossenin 
toimialueella ja vakituinen asunto on lähempänä vapaa-ajan asuntoa / venesatamaa kuin Stormossenin vapaa-ajan asuntojen 
aluekeräyspiste tai jos Stormossenin vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspiste ei sijaitse vapaa-ajan asunnon / venesataman ja 
vakituisen asunnon välisen ajoreitin varrella tai jos alueelliselle keräyspisteelle on kohtuuton matka (pitkä kiertotie väärään 
suuntaan). Nämä vaihtoehdot edellyttävät, että jätteiden haltija on liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vakituisen 
asunnon osalta kesäkaudella. 
 
*) Mikäli venesatama tai tiekunta järjestää jätteenkeräyksen, käyttäjälistat tulee toimittaa jätehuoltoviranomaiselle, jottei käyttäjiä 
velvoiteta maksamaan vuosimaksua myös vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteistä. 
 
Vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan Stormossenin tai tuottajaorganisaatioiden 
ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta.  
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Mikäli vapaa-ajan asunto on käyttökelvoton, kiinteistön omistaja voi lähettää asiantuntijan puolueettoman lausunnon tai kirjallisen 
selvityksen vapaa-ajan asunnon kunnosta kuvineen jätehuoltoviranomaiselle, joka päättää tyhjennysvastuusta vapauttamisesta.  
 
Kiinteistön haltija vastaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä poltettavan jätteen osalta.  
 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn 
jätteenkuljetusyritykseen ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä. Kiinteistön haltijan vastuulla 
on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada 
jätteenkuljetusyritykseltä nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa, että jätteenkuljetusyritys on hyväksytty kyseiseen 
rekisteriin. Kiinteistön haltija vastaa myös jätteen keräyspaikan järjestämisestä kiinteistöllä sekä kiinteistön varustamisesta 
tarvittavilla keräysastioilla, jotka täyttävät näiden määräysten vaatimukset. 
 
Seuraavien jätejakeiden kiinteistöittäiset jätteenkuljetukset järjestetään niin, että kunta (Stormossen) kilpailuttaa kuljetukset 
alueittain: biojäte, metallipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, paristot ja mahdolliset muut 
erilliskerättävät jätejakeet. 
 

 
8 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat 

 
Kiinteistöt ja vapaa-ajan kiinteistöt voivat olla liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistön tai läheisen kiinteistön oman tai 
yhteisen jäteastian kautta. Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen on mahdollista myös korttelikohtaisen aluekeräyspisteen 
tai muun aluekeräyspisteen kautta.  
 
 
 9 § Yhteisen jäteastian perustaminen 
 
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä yhdelle tai useammalle jätejakeelle.  
 
Yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä jätehuoltomääräyksistä. 
Yhteisastian käytöstä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle ja myös jätteenkuljetusyritykselle, kun 
käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Yhteisten jäteastioiden hakulomake löytyy jätehuoltoviranomaisen 
kotisivuilta. Se on saatavissa myös jätehuoltoviranomaisen asiakaspalvelusta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi käytöstä ja ylläpidosta 
vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot astiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on 
ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista.  
 
Jos useampi kotitalous käyttää yhteistä biojätteen jäteastiaa, astian pienin mahdollinen tilavuus on viisi (5) litraa henkilöä ja viikkoa 
kohden. Esim. 240 litran jäteastian, jonka tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa, voi jakaa korkeintaan 24 henkilöä. Käsin liikuteltavan 
biojäteastian suurin sallittu tilavuus on 240 litraa. Jos biojätteen tyhjennysväliä pidennetään talvikaudella (1.11.–31.3.) neljään (4) 
viikkoon, voi jäteastiaa käyttää korkeintaan 12 henkilöä. 
 
Jos useampi kotitalous käyttää yhteistä poltettavan jätteen jäteastiaa, astian pienin mahdollinen tilavuus on kymmenen (10) litraa 
henkilöä ja viikkoa kohden. Esim. 240 litran jäteastian, jonka tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa, voi jakaa korkeintaan 12 henkilöä.  
 
Jos yhteinen keräyspaikka sijaitsee / halutaan sijoittaa toisen tontille, hakemukseen tulee liittää maanomistajan kirjallinen lupa.  
 

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa 
terveydelle tai ympäristölle tai mikäli se aiheuttaa roskaantumista. Jätehuoltoviranomainen voi päätöksellään kumota aiemman 
yhteistä jäteastiaa koskevan päätöksen, mikäli yhteisen jäteastian hoito laiminlyödään toistuvasti.  
 

 
10 § Stormossenin aluekeräyspisteet ja vakinaisten asuntojen korttelikohtaiset aluekeräyspisteet 

 
Ne kiinteistön haltijat, joiden kiinteistöjä ei kuljetusteknisistä syistä voida liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, käyttävät 
aluekeräyspistettä ja maksavat käytöstä vuosimaksun. Aluekeräykseen liitetyt kiinteistöt toimittavat kaiken omalla kiinteistöllään 
syntyvän päivittäisen jätteen aluekeräyspisteeseen. 
 
Korttelikohtainen aluekeräyspiste on tietyn alueen yhteinen keräyspiste. Kaikilla korttelikohtaiseen aluekeräykseen kuuluvilla 
kiinteistöillä on velvollisuus toimittaa jätteensä korttelikohtaiseen aluekeräyspisteeseen.  
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11 § Stormossenin vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteet 
 

Seuraava on voimassa 1.6.2022–30.4.2025 
 
Kunnallinen jätelaitos ylläpitää lukollisia jäteastioita vapaa-ajan asukkaille pääsääntöisesti hyötykäyttöasemiensa yhteydessä 1.5.–
30.9. Tarkempaa tietoa lukollisten jäteastioiden sijainnista ja käytöstä saa kunnallisen jätelaitoksen kotisivuilta tai ottamalla 
yhteyttä jätelaitoksen asiakaspalveluun. Palvelusta peritään erillinen jätetaksan mukainen maksu. 
 
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä ei saa 
aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
 
Seuraava on voimassa 1.5.2025 lähtien 
 
Stormossen ylläpitää vapaa-ajan asutuksen aluekeräyspisteitä 1.5.–30.9. Tarkempia tietoja vapaa-ajan asuntojen 
aluekeräyspisteiden sijainnista ja käytöstä saa Stormossenin kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä Stormossenin asiakaspalveluun. 
Palvelusta peritään erillinen jätetaksan mukainen maksu. 
 
Niiden venesatamien, jotka haluaisivat, että venesataman jätteenkeräys muutettaisiin Stormossenin hoitamaksi 
aluekeräyspisteeksi, tulee ottaa yhteyttä Stormosseniin. 
 
Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä ei saa 
aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
 

 
12 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen 

 
Ne kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai kerättäväksi ekopisteisiin tai hyötykäyttöasemille, on toimitettava Stormossenin 
osoittamaan vastaanottopaikkaan tai tuottajayhteisöjen pakkausjätteen vastaanottamista varten järjestämään 
vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla jätteenkuljetusyrityksen tai 
Stormossenin tarjoaman erillisen noutopalvelun. 
 
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian 
tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Stormossenin osoittamaan paikkaan. 
 

13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Stormossenin 
osoittamiin paikkoihin. 
 
Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä 
jätteenkuljetuksessa, ovat Stormossenin järjestämät vastaanottopaikat kuten jätekeskus, hyötykäyttöasemat, puutarhajätteen 
vastaanottopaikat, ekopisteet, aluekeräyspisteet, liikkuva hyötykäyttöasema, pop-up-hyötykäyttöasema ja kampanjakeräykset. 
Tuottajavastuun alaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Stormossenin on ylläpidettävä ajantasaista listaa vastaanottopaikoista kotisivuillaan. Lista Stormossenin osoittamista 
vastaanottopaikoista on saatavana osoitteesta www.stormossen.fi. 
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien 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 tai jolle on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä 
vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 
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3. luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 

14 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 
 
Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee lajitella hyötyjäte erikseen näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:n 
mukaisesti.  
Materiaali, jota ei kerätä kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, tulee toimittaa Stormossenin osoittamaan ekopisteeseen tai 
hyötykäyttöasemalle. Tuottajavastuun alaiset tuotteet toimitetaan tuottajien järjestämään paikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan 
tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai Stormossenin järjestämään, tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan. 
 
Hyödynnettävät jätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen 
jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville jätejakeille näiden 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Stormossenin tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun 
paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden jätteenkuljetuksesta tulee huolehtia näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:n 
mukaisesti. 
 

 
15 § Poltettava jäte 

 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu erilliskerätty jäte on 
laitettava kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan. Poltettavalle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne 
kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä kuten metallia. 
 
Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään poltettavalle jätteelle tarkoitettu 
jäteastia.  
 

 
16 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 

 
Asumisessa syntyvät jätteet on ajalla 1.6.2022–30.6.2023 lajiteltava ja kerättävä erikseen kiinteistökohtaisiin jäteastioihin 
seuraavasti: 
 

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä 

Biojäte 
Poltettava 

jäte  
Keräysmetalli Keräyslasi Paristot 

Muovi-
pakkaukset 

Kartonki-
pakkaukset 

Paperi 

1–4 
vapaa-

ehtoista  
x 

 vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

vapaa- 
ehtoista 

vapaa- 
ehtoista 

Jätelain 49 
ja 50 §:n 
mukaan 

5 tai enemmän x x x x x 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa- 

ehtoista 

Vapaa-ajan 
asunnot 

vapaa-
ehtoista 

x 
vapaa-

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa- 

ehtoista 
 

 
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä näiden 
jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostoinnista 
ilmoittamista koskevia määräyksiä on 20 §:ssä. 
 
Vapaa-ajan asuntojen tulee olla liitetty jätteenkuljetukseen 7 §:n mukaisesti. 

 
Jos vähintään viisi (5) 1–4 asunnon kiinteistöä perustaa yhteisen keräyspisteen, niitä koskevat samat ilmoitusvelvoitteet kuin 1–4 
asunnon kiinteistöjä.  
 
Tekstiilijätettä kerätään aluekeräyspisteiden, hyötykäyttöasemien ja ekopisteiden kautta viimeistään 1.1.2023 alkaen. Keräyksen 
järjestää Stormossen. Stormossen ylläpitää ajantasaista listaa kaikista keräyspisteistä kotisivuillaan www.stormossen.fi. 

http://www.stormossen.fi/
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Asumisessa syntyvät jätteet on ajalla 1.7.2023–30.9.2023 lajiteltava ja kerättävä erikseen kiinteistökohtaisiin jäteastioihin 
seuraavasti: 
 

 

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä 

Biojäte 
Poltetta-
va jäte  

Metalli-
pakkaukset 

Lasi-
pakkaukset 

 
Muovi-

pakkaukset 

 
Kartonki-

pakkaukset 
Paristot Paperi  

1–4 
 vapaa-
ehtoista 

x 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 

  
vapaa- 

ehtoista 
vapaa-

ehtoista  
 

Jätelain 
49 ja 50 

§:n 
mukaan 

 

 

vapaa- 
ehtoista 

 

  

5 tai enemmän x x x x x x x 
 
 

Vapaa-ajan 
asunnot 

vapaa-
ehtoista 

x 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa- 

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 
 

 

 
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä näiden 
jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostoinnista 
ilmoittamista koskevia määräyksiä on 20 §:ssä. 
 
Vapaa-ajan asuntojen tulee olla liitetty jätteenkuljetukseen 7 §:n mukaisesti. 
 
1.7.2023 lähtien niiden kiinteistöjen, jotka eivät kuulu pakollisen jätteenkeräyksen piiriin metalli-, lasi-, muovi- ja 
kartonkipakkausten sekä paristojen kaltaisten jakeiden osalta mutta jotka haluavat vapaaehtoisesti liittää kiinteistön kyseiseen 
keräykseen, tulee sopia asiasta Stormossenin kanssa.  
 
Jos vähintään viisi (5) 1–4 asunnon kiinteistöä perustaa yhteisen keräyspisteen, niitä koskevat samat ilmoitusvelvoitteet kuin 1–4 
asunnon kiinteistöjä.  
 
Tekstiilijätettä kerätään aluekeräyspisteiden, hyötykäyttöasemien ja ekopisteiden kautta viimeistään 1.1.2023 alkaen. Keräyksen 
järjestää Stormossen. Stormossen ylläpitää ajantasaista listaa kaikista keräyspisteistä kotisivuillaan www.stormossen.fi. 
 
 
Asumisessa syntyvät jätteet on 1.10.2023 lähtien lajiteltava ja kerättävä erikseen kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 
 

 

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit 

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä 

Biojäte 
Poltettava 

jäte  
Metalli-

pakkaukset 
Lasi-

pakkaukset 

 
Muovi-

pakkaukset 
 

 
Kartonki-

pakkaukset 
Paristot  Paperi  

1–4 Alue A x  x vapaaehtoista  vapaaehtoista 
vapaa-

ehtoista 
 

vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

 
Jätelain 
49 ja 50 

§:n 
mukaan 

 

 

1–4 Alue B 
vapaa-

ehtoista  
x vapaaehtoista  vapaaehtoista 

  
vapaa-

ehtoista 
vapaa-

ehtoista 

 

vapaa-
ehtoista 

 

  

5 tai 
enemmän 

x x x x x x x  

Vapaa-ajan 
asunnot Alue 

A 
x x vapaaehtoista vapaaehtoista 

vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

 
 

Vapaa-ajan 
asunnot Alue 

B 

vapaa-
ehtoista  

x vapaaehtoista  vapaaehtoista 
 

vapaaehtoista 
 

vapaa-
ehtoista 

vapaa-
ehtoista 

 

 
Alue A ja B, katso liite 1. Luettelo alueista, jotka kuuluvat pakollisen biojätekeräyksen piiriin 1-4 huoneiston kiinteistöjen osalta. 
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Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä näiden 
jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostoinnista 
ilmoittamista koskevia määräyksiä on 20 §:ssä. 
 
1.10.2023 lähtien niiden kiinteistöjen, jotka eivät kuulu pakollisen jätteenkeräyksen piiriin metalli-, lasi-, muovi- ja 
kartonkipakkausten, biojätteen sekä paristojen kaltaisten jakeiden osalta mutta jotka haluavat vapaaehtoisesti liittää kiinteistön 
kyseiseen keräykseen, tulee sopia asiasta Stormossenin kanssa.  
 
Jos vähintään viisi (5) 1–4 asunnon kiinteistöä perustaa yhteisen keräyspisteen, niitä koskevat samat ilmoitusvelvoitteet kuin 1–4 
asunnon kiinteistöjä.  
 
Tekstiilijätettä kerätään aluekeräyspisteiden, hyötykäyttöasemien ja ekopisteiden kautta viimeistään 1.1.2023 alkaen. Keräyksen 
järjestää Stormossen. Stormossen ylläpitää ajantasaista listaa kaikista keräyspisteistä kotisivuillaan www.stormossen.fi. 
 
Vapaa-ajan asunnot tulee olla liitetty kiinteistöittäiseen tai alueelliseen jätteenkuljetukseen ainakin ajalla 1.6.–30.9.  
 
1.7.2023 alkaen Stormossen tarjoaa myös monilokeroastioita Vaasan ja Mustasaaren kunnissa. Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden ja 
Vöyrin kunnissa monilokerokeräys aloitetaan, kun riittävän moni kotitalous on liittynyt monilokerokeräykseen. Monilokerokeräys 
on vapaaehtoista. Monilokeroastioihin kerätään kierrätettäviä jakeita. Tietoa monilokeroastioihin kuuluvista jakeista löytyy 
osoitteesta www.stormossen.fi.  
 

 
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja 

erilliskeräysvelvoitteet 
 
Seuraavien jätteen haltijoiden tulee säilyttää jätteet erillään muista jätteistä ja toimittaa ne hyötykäyttöön, mikäli toimiva 
keräysjärjestelmä on olemassa: 
 
- Kunnan hallinnossa ja palvelutoiminnoissa syntyvä yhdyskuntajäte 
- Elinkeinotoiminnan jätteet kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella 
 
Muussa toiminnassa kuin asumisessa syntyvä jäte, joka kuuluu kunnan yhdyskuntajätehuoltoa koskevan vastuun piiriin, tulee 
kerätä kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti: 
 

Poltettava jäte Pakollista 

Biojäte Pakollista 

Paperi Mikäli jätettä syntyy 

Muovipakkaukset Mikäli jätettä syntyy 

Kartonkipakkaukset Mikäli jätettä syntyy 

Metallipakkaukset Mikäli jätettä syntyy 

Lasipakkaukset Mikäli jätettä syntyy 

Paristot Mikäli jätettä syntyy 

 
 

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet 
 
Tuottajavastuun alaiset jätteet (kuten paristot, pakkaukset, akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja 
toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan tai kerättävä kiinteistökohtaiseen jäteastiaan. Pantilliset 
juomapakkaukset on toimitettava niitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. 
 
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäviksi näiden jätehuoltomääräysten 10. luvussa 
erikseen annettujen määräysten mukaisesti. 
 
Loisteputket ja energiansäästölamput on kerättävä ja toimitettava niitä vastaanottavaan vastaanottopaikkaan.  
 
Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, jota ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on 
toimitettava kunnan (Stormossen) osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 

http://www.stormossen.fi/
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Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte 
lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte 
käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kunnan (Stormossen) 
osoittamaan vastaanottopaikkaan. 
 
 

4. luku Omatoiminen jätteen käsittely ja hyödyntäminen 
 

19 § Kompostointi 
 
Kiinteistöllä syntyvää biojätettä saa kompostoida kiinteistöllä. Kompostori on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä 
niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. 
Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. 
 
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Naapurikiinteistöt tai lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt 
voivat jakaa yhteisen kompostorin. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman huoneiston yhteinen 
kompostori. Kompostoinnista ilmoittamista koskevia määräyksiä on 20 §:ssä. 
 

Elintarvikejätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy 
on estetty. Elintarvikejätettä voidaan myös fermentoida. Fermentoitu biojäte tulee sen jälkeen jälkikompostoida suljetussa 
kompostorissa kunnes aines on hajonnut mullaksi. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä 
asianmukaisessa kunnossa. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 38 §:ssä tarkoitettuja pienpuhdistamolietteitä saa 
kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä ja 
josta valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa 
kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi (1) vuosi. Biojätettä ja lietettä ei tule kompostoida samassa 
kompostorissa. 
 
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa sekä avokompostissa, josta ei aiheudu haittaa 
ympäristölle. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muulla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Stormossenin osoittamaan paikkaan. 
 
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida 
kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 
 
Puutarhajätettä tai kompostoitua biojätettä ei saa kuljettaa yleisiin puistoihin, viheralueille tai muille kiinteistöille. 
 
Jätehuoltoviranomaisella on oikeus kieltää kompostorin käyttö perustellusta jätehuollon järjestämiseen, ympäristöön tai 
terveyteen liittyvästä syystä.  

 
20 § Kompostointi-ilmoitus 

 
Vähintään viiden (5) asunnon kiinteistöt 
 
Mikäli biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä, kiinteistöä ei koske biojätteen erilliskeräysvelvoite. Jotta kiinteistö voitaisiin 
vapauttaa velvollisuudesta liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä kompostointi-ilmoitus.  
 
1–4 asunnon kiinteistöt, Alue A (Liite 1) 
 
1–4 asunnon kiinteistöjä, Alue A (Liite 1) koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite 1.10.2023 alkaen. Mikäli biojätettä kompostoidaan 
kiinteistöllä, kiinteistöä ei koske biojätteen erilliskeräysvelvoite. Jotta kiinteistö voitaisiin vapauttaa velvollisuudesta liittyä 
biojätteen erilliskeräykseen, jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä kompostointi-ilmoitus.  
 
Poltettavan jätteen astialle voi hakea pidennettyä tyhjennysväliä 30.9.2023 saakka, jos biojäte kompostoidaan tai kerätään 
erikseen. Jätehuoltoviranomaisen päätös poltettavan jätteen astian pidennetystä tyhjennysvälistä kompostoinnin vuoksi ei korvaa 
kompostointi-ilmoitusta. Jotta kiinteistö voitaisiin vapauttaa velvollisuudesta liittyä biojätteen erilliskeräykseen 1.10.2023 lukien, 
jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä kompostointi-ilmoitus. Ne kiinteistöt, jotka kompostoivat biojätteen, eivät voi 1.6.2022-
30.9.2023 välisenä aikana anoa poltettavan jätteen jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä mikäli biojäte kompostoidaan, ennen kuin 
jätehuoltoviranomaiselle on tehty kompostointi-ilmoitus.   
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1–4 asunnon kiinteistöt, Alue B (Liite 1) 
 
Kaikilla kiinteistöillä, jotka kompostoivat biojätteen, on velvollisuus ilmoittaa tästä jätehuoltoviranomaiselle, vaikka kiinteistö 
sijaitsisi alueella, jossa biojätteen erilliskeräys on vapaaehtoista. Biojätteen kompostoinnista ilmoitetaan täyttämällä kompostointi-
ilmoitus. 
 
Kompostointi-ilmoitus on tehtävä, vaikka kiinteistö olisi pidennetyn tyhjennysvälin hakemuksen yhteydessä ilmoittanut 
jätehuoltoviranomaiselle biojätteen kompostoinnista. Ne kiinteistöt, jotka kompostoivat biojätteen, eivät voi 1.6.2022 lähtien anoa 
poltettavan jätteen jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä ennen kuin jätehuoltoviranomaiselle on tehty kompostointi-ilmoitus.  

Yleistä 

Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kompostorin hoidosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, kompostorin koko ja 
kuinka monta kuukautta vuodesta kompostoria käytetään. Alue A: Kun kompostori ei ole käytössä, kiinteistö pitää olla liittynyt 
järjestettyyn biojätekuljetukseen. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli kompostointi päätetään 
lopettaa tai jos kompostorin hoidosta vastaava henkilö vaihtuu. Kompostointi-ilmoitus voidaan tehdä jätehuoltoviranomaiselle 
1.6.2022 alkaen.  

Jätehuoltoviranomaisella on oikeus kieltää kompostorin käyttö perustellusta jätehuollon järjestämiseen, ympäristöön tai 
terveyteen liittyvästä syystä.  

Kunnan kiinteistöt sekä kiinteistöt, joille kunta on velvollinen järjestämään toissijaisen jätehuollon 
 
Mikäli biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä, kiinteistöä ei koske biojätteen erilliskeräysvelvoite. Jotta kiinteistö voitaisiin 
vapauttaa velvollisuudesta liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä kompostointi-ilmoitus.  
 

21 § Jätteen polttaminen 
 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai 
muu viranomaisen hyväksyntä. 
 
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja tai oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä 
vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Polttamisessa tulee 
huomioida pelastuslaissa avopoltolle asetetut rajoitukset. 
 
Kiinteistöjen tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia. 
 
Polttaminen ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa naapurustolle. 
 
 

22 § Jätteen hautaaminen 
 
Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty.  
 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston 
ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Lisätietoa aiheesta on kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä.  
 
 

5. luku Jäteastiat 
 

23 § Jäteastiatyypit 
 
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteen keräämistä 
varten. 
 
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. 
 
Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin 
harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.  
 
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää 
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1. käsin siirrettäviä kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen 
kuormaukseen ja pesuun 
2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 
3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- 
tai käsittelypaikkaan 
4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä 
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita. 

 
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä 
kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna 
työturvallisuutta. 
 
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin 1.7.2023 alkaen kuuluvien jätteiden osalta kiinteistön haltijan / isännöitsijän / 
yhteisten jäteastioiden vastuuhenkilön tulee ilmoittaa Stormossenille jäteastian koon vaihtumisesta tai vaihdosta syväkeräysastiaan 
tai vaihtolavasäiliöön.  
 
 

24 § Jäteastiapalvelu 
 
 
Jäteastioita voi ostaa tai vuokrata Stormossenilta 1.7.2023 alkaen. Astiapalvelu koskee vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
piiriin kuuluvia jätetyyppejä ja 140–660 litran jäteastioita. Astiapalvelu koskee 1.7.2023 alkaen myös monilokeroastioita.  
 
Tilauksia otetaan vastaan 1.7.2022 alkaen. Astiat voidaan kuitenkin ottaa käyttöön vasta 1.7.2023 alkaen.  
 
Pakollinen biojätteen keräys aloitetaan 1–4 asunnon kiinteistöillä 1.10.2023, Alueella A (Liite 1). Jos kiinteistön haltija ei alla olevien 
vaihtoehtojen mukaisesti ole tehnyt ilmoitusta Stormossenille tai saanut jätehuoltoviranomaisen päätöstä tiedoksi viimeistään 
1.6.2023, Stormossen toimittaa kiinteistölle biojäteastian jossain vaiheessa 1.7.2023 ja 30.9.2023 välisenä aikana. 
 

1) Jätehuoltoviranomaisen päätös biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä. Hakemus tehdään jätehuoltoviranomaiselle, 
www.jätteet.fi. Jätehuoltoviranomainen antaa päätöksen tiedoksi kiinteistön haltijalle, Stormossenille ja 
ympäristöviranomaiselle. 

2) Kiinteistö on liittynyt biojätteen keräykseen monilokeroastialla.  
3) Kiinteistö on liittynyt biojätteen keräykseen yhteisellä jäteastialla. Hakemus tehdään jätehuoltoviranomaiselle, 

www.jätteet.fi. Jätehuoltoviranomainen antaa päätöksen tiedoksi kiinteistön haltijalle, Stormossenille ja 
ympäristöviranomaiselle ja 30.9.2023 saakka myös kuljetusyritykselle. 

4) Kiinteistön haltija / yhteisen jäteastian vastuuhenkilö on tilannut oman, itse hankitun biojäteastian tyhjennyksen 
Stormossenilta.  

 
Siirryttäessä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Stormossen tarjoaa 
kaikille jätteenkuljetusyrityksille kertasumman niistä jäteastioista (vuokra-astioista), jotka kuljetusyritykset nyt ovat vuokranneet 
asiakkailleen. Mikäli kuljetusyritys päättää myydä astian Stormossenille, astia jää asiakkaalle ja vuokran perii jatkossa Stormossen 
jätetaksan mukaisesti. Mikäli kuljetusyritys ei myy astiaa, nämä asiakkaat saavat korvaavan jäteastian Stormossenilta. Tässä 
tapauksessa kuljetusyritys on velvollinen kuljettamaan jäteastian pois. Asiakkaiden omistamia astioita ei korvata Stormossenin 
astioilla.  
 
Mikäli kiinteistön jäteastia ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia, jäteyhtiö toimittaa 
kiinteistölle vuokrajäteastian. Kiinteistön haltijalta peritään vuokraa jäteastiasta jätetaksan mukaisesti. 
 
Stormossenilta vuokrattuja jäteastioita tulee käyttää oikein ja niistä tulee pitää hyvää huolta eikä niitä saa käyttää muihin 
tarkoituksiin. Kiinteistön haltija on vastuussa vuokraamistaan jäteastioista ja siitä, etteivät ne katoa ja ettei niihin tule muita 
vaurioita normaalin kulumisen lisäksi.  
 
Jos käytetään omia astioita, niiden tulee täyttää Suomen standardisoimisliiton asettamat vaatimukset SFS (SFS-EN 840-1:2020, SFS-
EN 840-2:2020, SFS-EN 840-3:2020, SFS-EN 840-4:2020). Kiinteistön haltijan on omalla kustannuksellaan huolehdittava astioiden 
kunnosta ja vaihtamisesta tarpeen mukaan niin, etteivät ne aiheuta haittaa ihmisten terveydelle, pilaa tai roskaa ympäristöä tai 
aiheuta turvallisuusriskejä astioita tyhjentäville tai käyttäville henkilöille. Kiinteistön haltijan keräysastioiden tulee soveltua 
koneelliseen tyhjennykseen ja olla kelvollisessa kunnossa.  
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   25 § Jäteastian merkitseminen 
 
Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla 
tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. Jäteastiassa tulee olla sen 
tyhjentämisestä vastaavan yhteisön yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi 
merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla. 
 
Stormossen vastaa niiden jäteastioiden merkitsemisestä, jotka kuuluvat kunnan jätteenkuljetusten järjestämisvastuulle, ja 
jätteenkuljetusyritykset niiden jäteastioiden merkitsemisestä, jotka kuuluvat sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen / kiinteistön 
haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. 
 
Monilokeroastiat on varustettava kanteen ja/tai lokeron sisäpuolelle kiinnitettävällä riittävän suurella, lokeroon kerättävän jätelajin 
ilmoittavalla tekstitarralla. 
 
 

26 § 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 työturvallisuusriskin. 
 
Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi laittaa jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan 
välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte on merkittävä 
poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätteen on tässäkin tapauksessa 
sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, mitä ei ole 
tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. 
 
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. 
 
Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan pakata biohajoavaan pussiin ennen sen 
sijoittamista biojäteastiaan. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 
 
Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sen sijoittamista jäteastiaan. Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä 
tuhkaa ja nokea saa sijoittaa poltettavan jätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. Jätteet on sijoitettava 
jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista. 
 
Asumisessa syntyvien jätteiden jäteastioihin ei saa laittaa  
 

 palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä 

 vaarallisia jätteitä  

 lääkkeitä 

 erityisjätteitä 

 aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai 
työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville henkilöille tai jätteenkäsittelijälle 

 aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai 
purkamista 

 nestemäisiä jätteitä 

 hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia 

 suuria määriä rakennus- ja purkujätettä 

 suuria määriä puutarhajätettä tai risuja 

 kuolleita eläimiä 

 käymäläjätettä/puhdistamolietettä 

 jätteitä, jotka eivät laadultaan tai ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää jätelajia. 
 

Edellä mainitut jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kunnallisen jätelaitoksen taikka kuljetusyrittäjän 
kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. 
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   27 § Tyhjennysvälit 
 
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa tai muita haittoja 
esimerkiksi jätteenkuljetukselle. 
 
Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet mahtuvat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. 
 
Jätteitä ei saa kuljettaa muihin kuin kunnan jätehuoltoviranomaisen tai Stormossenin osoittamiin paikkoihin.  
 
Käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä käytön aikana näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu hyötyjätteiden 
sijoittamista poltettavan jätteen joukkoon.  
 
Biojäte on toimitettava Stormossenin osoittamaan paikkaan ilman välivarastointia. 
 
Tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää, että jäteastia on riittävän kokoinen.  
 
Seuraava on voimassa ajalla 1.6.2022–30.9.2023: 
 
Seuraavat tyhjennysvälit eivät edellytä hakemusta jätelautakunnalle, vaan niistä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle/Stormossenille (jätehuoltomääräkset § 7):  
 
Jätelaji   Tyhjennysväli viikkoina Tyhjennysväli viikkoina 

kesällä  talvella 
  

Biojäte   1–2  1–2  
Biojäte, syväkeräysastia   1–2   1–4   
Biojäte, monilokeroastia  1–2  1–4 
Poltettava jäte    1–2   1–4   
Lasi ja metalli    1–52   1–52 
Kartonkipakkaukset  1–12  1–12 
Muovipakkaukset   1–12  1–12 
Harmaavesisäiliö    1–52 **)  1–52 **)   
Sako- ja umpikaivot, jätevesisäiliöt  1–52 **)  1–52 **)   
Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot  1–52 **)  1–52 **)  
 
 
Kuljetusyrityksen/Stormossenin kanssa on mahdollista sopia tiheämmistä tyhjennysväleistä kuin kerran viikossa.  
 
**) Erikoistapauksissa lietteen tyhjennyksen tyhjennysväliä voidaan pidentää. Erikoistapaukset on listattu näiden 
jätehuoltomääräysten 37 §:ssä. Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan tekemällä hakemus jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Tyhjennysväliä on myös mahdollista pidentää. Edellytyksenä tyhjennysvälin pidentämiselle kesäaikaan on, ettei jäteastiaan laiteta 
biojätettä vaan että se kompostoidaan tai kerätään erikseen muuhun astiaan. Jätelautakunnalle on tehtävä kirjallinen hakemus.  
 
Jätelautakunta voi myöntää pidennettyjä tyhjennysvälejä seuraavasti:  
 

Tyhjennysväli viikkoina Tyhjennysväli viikkoina 
kesällä  talvella 

Jätelaji   korkeintaan  korkeintaan 
 
Poltettava jäte, 1–2 henkilöä  8 ***)  8 
Poltettava jäte, väh. 3 henkilöä  6 ***)  6 
Poltettava jäte, monilokeroastia, 1–2 henkilöä 8 ***)  8 
Poltettava jäte, monilokeroastia, väh. 3 henkilöä 6 ***)  6 

 
 
***) Edellyttää, että biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen muuhun astiaan kesäaikana (1.5.–30.9.)    
 
Tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää, että jäteastia on riittävän kokoinen. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina 
suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jätehuoltoviranomainen voi ottaa kantaa jäteastian riittävään kokoon. 
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Jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä on tehtävä hakemus jätehuoltoviranomaiselle.  
 
Kotitaloudet, 1–2 henkilöä 
Poltettavan jätteen osalta tyhjennysväliä voidaan pidentää kahdeksaan (8) viikkoon kesäaikana (1.5.–30.9.), mikäli biojäte 
kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan. Talvisaikaan (1.10.–30.4) tyhjennysväliä voidaan pidentää kahdeksaan (8) 
viikkoon. Talvella biojäte voidaan laittaa poltettavan jätteen astiaan. 
 
Niihin monilokeroastioihin, joissa ei ole omaa lokeroa biojätteelle, pätee sama sääntö kuin poltettavan jätteen astioihin. Niille 
monilokeroastioille, joissa on erillinen biojätteen keräys, pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä kaksi (2) ja talvella neljä (4) 
viikkoa.  
 
Kotitaloudet, vähintään 3 henkilöä 
Poltettavan jätteen osalta tyhjennysväliä voidaan pidentää kuuteen (6) viikkoon kesäaikana (1.5.–30.9.), mikäli biojäte 
kompostoidaan tai laitetaan erilliseen biojäteastiaan. Talvisaikaan (1.10.–30.4) tyhjennysväliä voidaan pidentää kuuteen (6) 
viikkoon. Talvella biojäte voidaan laittaa poltettavan jätteen astiaan. 
 
Niihin monilokeroastioihin, joissa ei ole omaa lokeroa biojätteelle, pätee sama sääntö kuin poltettavan jätteen astioihin. Niille 
monilokeroastioille, joihin kerätään myös biojätettä, pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä kaksi (2) ja talvella neljä (4) viikkoa.  
 
 
Seuraavat säännöt ovat voimassa 1.10.2023 alkaen:      
 
Seuraavat tyhjennysvälit eivät vaadi jätelautakunnalle tehtävää anomusta, vaan niistä ilmoitetaan Stormossenille:  
 
Jätelaji   Tyhjennysväli viikkoina Tyhjennysväli viikkoina 

kesällä (1.4.–30.10.) talvella (1.11.–31.3.) 
  

Biojäte   1–2  1–4  
Biojäte, syväkeräysastia   1–2  1–4   
Biojäte, monilokeroastia  1–2  1–4 
Lasi ja metalli    1–52  1–52 
Kartonkipakkaukset  1–12  1–12 
Muovipakkaukset   1–12  1–12 
 
Stormossenin kanssa on mahdollista sopia tiheämmistä tyhjennysväleistä kuin kerran viikossa.  
 
Niille monilokeroastioille, joihin kerätään biojätettä, pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä kaksi (2) ja talvella neljä (4) viikkoa.  
 
Talviajaksi lasketaan 1.11.–31.3. ja kesäajaksi 1.4.–30.10. 
 
Seuraavat tyhjennysvälit eivät vaadi jätelautakunnalle tehtävää anomusta, vaan niistä ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle:  
 
Jätelaji   Tyhjennysväli viikkoina Tyhjennysväli viikkoina 

kesällä (1.4.–30.10.) talvella (1.11.–31.3.) 
 
Poltettava jäte, Alue A (Liite 1)  1–12  1–12 
Poltettava jäte, Alue B (Liite 1)  1-2  1-4  
Harmaavesisäiliö    1–52 **)  1–52 **)   
Sako- ja umpikaivot, jätevesisäiliöt  1–52 **)  1–52 **)   
Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot 1–52 **)  1–52 **)  
 
Kuljetusyrityksen kanssa on mahdollista sopia vielä tiheämmistä tyhjennysväleistä kuin kerran viikossa.  
 
**) Erikoistapauksissa lietteen tyhjennyksen tyhjennysväliä voidaan pidentää. Erikoistapaukset on listattu näiden 
jätehuoltomääräysten 38 §:ssä. Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan tekemällä hakemus jätehuoltoviranomaiselle. 
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Jätelautakunta voi myöntää pidennettyjä tyhjennysvälejä seuraavasti:  
 
Poltettavan jätteen tyhjennysväliä on myös mahdollista pidentää Alueella B. Edellytyksenä poltettavan jätteen tyhjennysvälin 
pidentämiselle on, että biojäte erilliskerätään, kompostoidaan taikka fermentoidaan jälkikompostointia käyttäen näiden 
jätehuoltomääräysten § 19 mukaisesti.      
 

                     Tyhjennysväli viikkoina                  Tyhjennysväli viikkoina 
                     kesällä (1.4.–30.10.)                   talvella (1.11.–31.3.) 

Jätelaji                        korkeintaan                   korkeintaan 
 
Poltettava jäte (Alue B)                        12                    12 
Monilokeroastia ilman biojätteen keräystä Alue A ja B ****)           12                    12 
 
****) Edellyttävät kompostointi-ilmoitusta ja jätehuoltoviranomaisen päätöstä.  
 
 

28 § Kunnossapito ja pesu 
 
Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein, jottei keräyksestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Biojätteen jäteastia on pestävä vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, poltettavan jätteen astia vähintään kerran 
vuodessa ja muut jäteastiat tarvittaessa. Ne monilokeroastiat, joissa on erillinen lokero biojätteelle, on pestävä kaksi (2) kertaa 
vuodessa. Koko monilokeroastia on pestävä, ei ainoastaan biojätteen lokeroa. Tähän pykälään eivät kuulu ne jäteastiat, joihin 
kerätään paperia jätelain 49 ja 50 §:n mukaisesti. Jäteastioiden pesusäännöt koskevat myös syväkeräysastioita ja säiliöitä. 
Kiinteistön haltija voi joko tilata astioiden pesun tai pestä jäteastiat itse. Kiinteistön haltija on vastuussa siitä, että astiat tulevat 
pestyiksi. 
 
30.6.2023 saakka kaikkien jäteastioiden pesu tilataan jätteenkuljetusyrityksiltä. 

Ajalla 1.7.2023–19.7.2023 biojätteen ja poltettavan jätteen astioiden pesu tilataan jätteenkuljetusyrityksiltä. Muut jäteastioiden 
pesutilaukset tehdään Stormossenin kautta.  

19.7.2023 alkaen viiden (5) tai useamman asunnon kiinteistöt ja muut kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvat 
kiinteistöt (TSV-sopimuksen tehneet yritykset, kunnan kiinteistöt) sekä monilokeroastioiden haltijat tilaavat 
biojäteastioiden/monilokeroastioiden pesun Stormossenilta. Poltettavan jätteen astioiden pesu tilataan jätteenkuljetusyrityksiltä. 
Muut jäteastioiden pesutilaukset tehdään Stormossenin kautta. 

1.10.2023 alkaen myös 1–4 asunnon kotitaloudet tilaavat biojäteastian pesun Stormossenilta.  

1.10.2023 alkaen biojätteen tyhjennyshintaan (kaikki astiatyypit) kuuluu kaksi (2) astian pesua vuodessa, samoin sellaisten 
monilokeroastioiden tyhjennyshintaan, joissa on erillinen biojätelokero. Muut kuin tyhjennyshintaan kuuluvat biojäteastian pesut 
tilataan Stormossenilta. Poltettavan jätteen astian pesu tilataan jätteenkuljetusyrityksiltä, muut jäteastioiden pesut Stormossenilta.  

Jäteastioiden pesu on sallittu klo 6–22.  

 

6. luku  Jätteen keräyspaikat 
 
29 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 
 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnyksiä, portaita tai muita esteitä. Jos keräyspaikka on 
aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on 
varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. 
 
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on 
mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää turvallisesti tyhjennettäviksi. 
 

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:10, 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 paloturvallisuus huomioiden riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. 
Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja 
viemäröinnistä. 
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Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu 
kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. 
Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 
 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen 
(10) metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön 
välittömään läheisyyteen. 
 

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään ne. 
 
 

30 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen  
 
Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. 
Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon tarvittava avain 
sijoitetaan. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. 
 

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. 
 

 
31 § Jätekuilut 

 
Jätekuiluja käytettäessä lajitteluun sovelletaan näitä jätehuoltomääräyksiä. 
 

 
32 § Vakinaisia asuntoja, vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteitä, korttelikohtaisia keräyspisteitä, ekopisteitä ja 

hyötykäyttöasemia koskevat säännöt 
 
Yhteisiä jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä Stormossenin, tuottajien että mahdollisten muiden 
tahojen järjestämillä keräyspaikoilla, kuten ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla.  
 

Yhteisille keräyspaikoille saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää 
jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täynnä, jätteet tulee toimittaa toiselle keräyspaikalle. 
 
Yhteisen jätteiden keräyspaikan perustaminen ja jäteastian sijoittaminen edellyttää maanomistajan suostumusta sekä tarvittaessa 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Yhteisen keräyspaikan perustamisesta on ilmoitettava myös jätelautakunnalle. 
Keräyspaikan perustajan tulee lisäksi tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle merkinnän tekemiseksi jätehuoltorekisteriin, 
ellei keräys vaadi ympäristölupaa tai ellei sitä hyväksytä osana muuta ympäristöluvan varaista toimintaa.  
 

Jätehuoltomääräysten mukaan keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja 
tyhjentämisestä siten, ettei keräyspaikasta aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä 
vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä 
sopimuksissa. Yhteisellä jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 
 

7. luku  Jätteenkuljetus 
 

33 § Kuormaaminen 
 
Jätteiden tyhjennys on sallittu klo 06–22 arkisin ja lauantaisin. Tyhjennys voidaan poikkeustapauksissa suorittaa myös tämän ajan 
ulkopuolella. Poikkeuksiksi lasketaan onnettomuudet, pyhäpäivät, laiterikko ja sääolosuhteet. Suurten tapahtumien jätehuolto 
voidaan poikkeuksellisesti hoitaa myös klo 23–06. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta Stormossenin on ilmoitettava 
pyhäpäivien aiheuttamista poikkeuksista jätteiden tyhjennykseen, ainakin kotisivuillaan. 
 
Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
 
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen 
saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa 
aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa. 
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34 § Kuljettaminen 
 
Jätteenkuljetukseen on käytettävä siihen sopivaa kuljetuskalustoa. Jätettä ei saa kuljetuksen aikana joutua tielle tai ympäristöön. 
Jätteitä saa kuljettaa 
 
1) umpikuorisessa kuljetusvälineessä,    
2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä ja 
3) avokuljetuksena kuljetusvälineessä, jolloin jätteet tulee peittää tai suojata muulla tavoin. 
 
Edellä 1. momentissa määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa voidaan tilapäisesti kuljettaa jätteitä muutoinkin, kuitenkin 
niin, ettei jätteitä kuljetuksen tai kuormauksen aikana pääse leviämään ympäristöön. Jätteenkuljetusyritys vastaa siitä, että jätettä 
ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. 
 
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan sekoittaa kuljetuksen 
ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle ja hyödyntämiselle. 
 
Jätteen luovuttajan, kuljettajan ja vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee 
erityisesti asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. 
 
 

35 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 
Jätteenkuljetusyrityksen on toimitettava kiinteistökohtaiset ja jätelajeittain eritellyt tiedot jätteiden tyhjennyksistä Vaasan seudun 
jätelautakunnalle kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavan jätteen ja lietteen osalta. Tiedot on 
toimitettava Vaasan seudun jätelautakunnalle jätelain 39 §:n mukaisesti vähintään kerran kvartaalissa jätehuoltoviranomaisen 
antaman aikataulun mukaan.  
 
Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. 
 
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen 
jälkeen. 
 
 
   36 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Stormossenin osoittamiin 
vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden ja keräyspaperin osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan 
vastaanottopaikkaan tai kunnallisen jätelaitoksen osoittamaan välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien jätehuoltoon. 
 
Vaasan seudun jätelautakunta ylläpitää listaa lietteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista. 
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on 
noudatettava vastaanottopaikan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen 
mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- ja käsittelypaikaksi. 
 
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen 
aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa poltettavan jätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty 
vastaanottopaikka muualla. 
 
 

37 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 
 
Seuraava on voimassa ajalla 1.6.2022–30.6.2023: 
 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa 
käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia/lietesäiliö on tyhjennettävä välittömästi ennen kuljettamisen 
keskeyttämistä. 
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Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti 
asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) 
kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.  
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. Keskeytyksestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 
hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Seuraava on voimassa ajalla 1.7.2023–18.7.2023: 
 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa 
käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen 
keskeyttämistä.  
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. 
 
Keskeytys poltettavan jätteen ja biojätteen osalta 
 
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti 
asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) 
kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys keräyskartongin, pakkausmuovin, metalli- ja lasipakkausten sekä paristojen osalta 
 
Keskeytyksestä ilmoitetaan Stormossenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.  
 
Keskeytys asumisessa syntyvän lietteen osalta 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. Keskeytyksestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 
hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
 
Seuraava on voimassa ajalla 19.7.2023–30.9.2023: 
 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa 
käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen 
keskeyttämistä.  
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. 
 
Vähintään viiden (5) asunnon kiinteistöt 
 
Keskeytys poltettavan jätteen osalta 
 
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti 
asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) 
kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys biojätteen, keräyskartongin, pakkausmuovin, metalli- ja lasipakkausten sekä paristojen osalta 
 
Keskeytyksestä ilmoitetaan Stormossenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
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Keskeytys asumisessa syntyvän lietteen osalta 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. Keskeytyksestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 
hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
1–4 asunnon kiinteistöt  
 
Keskeytys poltettavan jätteen ja biojätteen osalta 
 
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti 
asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) 
kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys keräyskartongin, pakkausmuovin, metalli- ja lasipakkausten sekä paristojen osalta 
 
Keskeytyksestä ilmoitetaan Stormossenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys monilokeroastioiden osalta 
 
Keskeytyksestä ilmoitetaan Stormossenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. Ensimmäisestä, alle kolme (3) 
kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan Stormossenille. Stormossenilla on oikeus sopia 
yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on 
useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava 
jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys asumisessa syntyvän lietteen osalta 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. Keskeytyksestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 
hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Seuraava on voimassa 1.10.2023 alkaen: 
 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa 
käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen 
keskeyttämistä.  
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. 
 
Keskeytys poltettavan jätteen osalta 
 
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan 
jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti 
asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) 
kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
Keskeytys biojätteen ja monilokeroastioiden osalta 
 
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan Stormossenille. 
Stormossenilla on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman 
kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa 
on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
 
Keskeytys keräyskartongin, pakkausmuovin, metalli- ja lasipakkausten sekä paristojen osalta 
 
Keskeytyksestä ilmoitetaan Stormossenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.  
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Keskeytys asumisessa syntyvän lietteen osalta 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista 
jätehuoltomääräyksistä. Lisäksi kiinteistön on oltava käyttämättömänä. Keskeytyksestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 
hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä. 
 
 

8. luku  Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat 
lietteet 
 

38 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 
 
Jätevesiliete on poistettava saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä tarvittaessa, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on 
tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin. 
 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 
Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina 
tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 
 
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.  
 
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka 
on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.  
 
Sako- ja umpikaivolietteet sekä pienpuhdistamoiden lietteet on toimitettava ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityn 
jätteenkuljetusyrityksen toimesta Vaasan seudun jätelautakunnan osoittamalle laitokselle. 
 
Jätevesilietteen tyhjennyksen keskeyttäminen vaatii aina hakemuksen Vaasan seudun jätelautakunnalle, joka päättää asian 
poikkeamisena jätehuoltomääräyksistä. Keskeytyksen aikana kiinteistöllä asuminen ja oleskelu on kielletty.  
 
Kiinteistön lietteenpoiston pidennetty tyhjennysväli vaatii aina hakemuksen Vaasan seudun jätelautakunnalle, joka päättää asian 
poikkeamisena jätehuoltomääräyksistä.  
 
Ne kiinteistöt, joilla on paineellinen vesi mutta jotka käyttävät ulkokäymälää, kuivakäymälää, polttavaa kuivakäymälää tai vastaavaa 
järjestelmää niin, että kiinteistöllä muodostuu vain harmaavettä, voivat pidentää tyhjennysväliä niin, että tyhjennys suoritetaan 36 
kuukauden välein. 
 
Ne kiinteistöt, joilla on käytössään erotteleva polttava kuivakäymälä virtsanpoistolla, voivat hakea pidennettyä tyhjennysväliä niin, 
että tyhjennys suoritetaan 24 kuukauden välein, edellyttäen, että keräyssäiliö on riittävän suuri.  
  
Ne kiinteistöt, joilla on vesiliittymä mutta joita käytetään vähän, korkeintaan kolme (3) kuukautta vuodessa (esim. vapaa-ajan 
asunnot), voivat pidentää tyhjennysväliä niin, että tyhjennys suoritetaan 24 kuukauden välein.  
 
Ne kiinteistöt, joilla on ainoastaan kantovesi ja jotka eivät kompostoi lietettä, voivat pidentää tyhjennysväliä niin, että tyhjennys 
suoritetaan 36 kuukauden välein. 
 
 
39 § Lietteiden omatoiminen käsittely 
 
Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen 
omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaiselle on 
ilmoitettava myös toiminnan lopettamisesta.  
Aktiiviviljelijät  
 
Aktiiviviljelijät voivat levittää omassa asumisessaan syntyvän lietteen käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolleen tai 
omassa hallinnassaan olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla ennen sen levittämistä pelloille. Ainoastaan 
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aktiiviviljelijät voivat hakea lupaa lietteen levitykseen pelloille. Levityksessä on käytettävä asianmukaista imu- ja levityslaitteistoa ja 
lietteen pH tulee tarkistaa käsittelyn yhteydessä. Lietteen levitys pohjavesialueille ja ruohikoille on kielletty. Sitä ei saa levittää 
myöskään sellaisille pelloille, joilla viljellään eläinten rehua tai elintarvikkeita. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava 
lannoitevalmistelakia (539/2006), valtioneuvoston asetus (1250/2014), maa- ja metsätalousministeriön asetusta 
lannoitevalmisteista (24/2011) sekä Valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta (931/2000). Vaasan seudun jätelautakunta voi kieltää omatoimisen lietteiden käsittelyn, jos asiassa on toimittu 
jätehuoltomääräysten tai ympäristösuojelulain vastaisesti. 
 
Jätteen haltija saa ottaa pienimuotoisesti käsiteltäväkseen omalla kiinteistöllään ja kahdella lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä 
asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoittamistarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omalla kiinteistöllään 
syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen, on aina ilmoitettava asiasta jätehuoltoviranomaiselle. 
Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden 
lietteitä hyödynnetään. 
 
Kiinteistöt, joissa kantovesi 
 
Ne kiinteistöt, joilla ei ole vesiliittymää, voivat kompostoida kiinteistöllä syntyvän lietteen 19 §:n kriteerejä vastaavassa 
kompostorissa. Jätehuoltoviranomaiselle on ilmoitettava asiasta.  
 
Kiinteistöt, joilla vesiliittymä 
 
Pienpuhdistamojen lietepussit, fosforinerottamiskaivojen massat, harmaavesijärjestelmän kiinteät lietteet ja ulkokäymälästä 
peräisin olevat lietteet voidaan kompostoida. Kompostointi on mahdollista, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen 
käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja jos ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan 
myöntämistä. Kompostointi tapahtuu 19 §:n mukaan. Vain kiinteää lietettä voidaan kompostoida. Kompostoinnista on tehtävä 
ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle ennen kompostoinnin aloittamista. Vaasan seudun jätelautakunta voi kieltää omatoimisen 
lietteiden käsittelyn, jos asiassa on toimittu jätehuoltomääräysten tai ympäristösuojelulain vastaisesti. 
 
Nestemäiselle lietteelle ei myönnetä kompostointilupaa. Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti tai 
toimittaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jätelautakunnan osoittamaan paikkaan. 
 
Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietettä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle 
maastoon.  
 

 
9. luku  Roskaantumisen ehkäiseminen 
 

40 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 
 
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä 
neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on 
sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. 
 
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman koollekutsujaa. 
 
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on 
tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava 
vähintään kerran päivässä. 
 
Kierrätettävien tai energiana hyödynnettävien jätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden 
jätehuoltomääräysten 17 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä 
aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita. 
 
 

Yli 1 000 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yli 5 000 henkilön 
yleisötilaisuudesta on esitettävä jätehuoltosuunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen tapahtumaa. 
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41 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 
 
Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian 
riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. 
 
 

10. luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 

42 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 
 
 
Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on 
toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. 
 
Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 
 
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Stormossenin niille järjestämään 
vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on 
toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden 
vastaanottopaikan järjestämisestä Stormossenin kanssa, tai Stormossenin niille osoittamaan paikkaan. 
 
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 vastaanottajan kanssa etukäteen. Vaarallisten 
jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava 
alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. 
 
 

43 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 
Muilla kuin omakotikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa ja valvotussa 
tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia 
varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä, tiiviisti suljetuissa, niille 
tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle 
reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu. 
 
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat 
kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten 
jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. 
 

 
44 § Erityisjätteet 

 
Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiiviisti suljettaviin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä 
mahdollisesti aiheutuva haitta ja tästä johtuvat toimenpiteet. Pienet määrät (alle 50 litraa) asbestijätettä voidaan toimittaa 
asianmukaisessa pakkauksessa kaikille hyötykäyttöasemille. Tätä suuremmat määrät voidaan toimittaa ainoastaan Stormossenin 
jätekeskukseen. Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja, lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on 
merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä ”Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista.” / ”Asbestavfall. Farligt att inandas.” 
 
Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö on tyhjennettävä ja poistettava maasta täyttö- ja hengitysputkistoineen. Mikäli säiliöstä 
on vuotanut öljyä maaperään, tulee ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. 
 
 

45 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on 
käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. 
Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava polttoon tai muuhun 
asianmukaiseen käsittelyyn. 
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11. luku Muut määräykset 
 

46 § Tiedottamisvelvoite 
 
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä työskenteleviä näiden jätehuoltomääräysten mukaisista 
jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta 
jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin kuin näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan 
jätehuoltoon. 
 
Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kunnan jäteyhtiölle osoitteenmuutoksesta / muuttuneista yhteystiedoista ennen kuin kiinteistö 
luovutetaan uudelle kiinteistön haltijalle.  
 
 

47 § Poikkeustilanteet 
 
Poikkeustilanteista, kuten välineongelmista, lakoista tai luonnonoloista, jotka vaikuttavat jätteenkuljetuksiin ja tyhjennysväleihin, 
on ilmoitettava jätelautakunnalle. Kirjallinen ilmoitus poikkeustilanteista toimitetaan jätelautakunnalle viimeistään viiden (5) 
arkipäivän kuluessa poikkeuksesta.  
 

 
48 § Jätehuoltomääräysten valvonta 

 
Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten 
vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus. 
 
Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa. Valvontaviranomainen voi myös lievissä 
tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa 
kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa olennaisilta osin tai muutoin epäasiallisesti, tulee 
valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkomenettely asian saattamiseksi lainmukaiseksi. Jos asia koskee jätehuoltomääräysten 
nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettua kieltoa tai määräystä ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, 
valvontaviranomaisen tulee tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille. 
 
 
49 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 
 
Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten 
noudattamisesta. 
 
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa 
ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista. 
 
 

50 § Voimaantulo 
 
Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan vaiheittain 1.6.2022 alkaen, ja niillä kumotaan aikaisemmat jätehuoltomääräykset 
Vaasan seudun jätelautakunnan alueella.  

 
Pykälät 1–6, 8–10, 12–15, 17–19, 21–22, 25–26, 29–36, 38–50 astuvat voimaan kokonaisuudessaan 1.6.2022. 
 
7 §:n momentit 1–6 astuvat voimaan 1.6.2022 ja niiden voimassaolo päättyy 1.7.2023. 
7 §:n momentit 7–23 astuvat voimaan 1.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 19.7.2023. 
7 §:n momentit 24–40 astuvat voimaan 19.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 1.10.2023. 
7 §:n momentit 41–44 astuvat voimaan 1.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
7 §:n momentit 45–47 astuvat voimaan 1.10.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 30.4.2025. 
7 §:n momentit 48–55 astuvat voimaan 1.6.2025 ja ovat voimassa toistaiseksi.  
 
11 §:n momentit 1–2 astuvat voimaan 1.6.2022 ja niiden voimassaolo päättyy 1.5.2025 
11 §:n momentit 3–5 astuvat voimaan 1.6.2025 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
 
16 §:n momentit 1–5 astuvat voimaan 1.6.2022 ja niiden voimassaolo päättyy 1.7.2023. 
16 §:n momentit 6–11 astuvat voimaan 1.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 1.10.2023. 
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16 §:n momentit 12–19 astuvat voimaan 1.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
 
20 § astuu voimaan vaiheittain 1.6.2022 ja 1.10.2023. 
 
23 § astuu voimaan vaiheittain 1.6.2022 ja 1.7.2023. 
 
24 § astuu voimaan vaiheittain 1.6.2022. 
 
27 §:n momentit 1–6 astuvat voimaan 1.6.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
27 §:n momentit 7–18 astuvat voimaan 1.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 1.10.2023. 
27 §:n momentit 19–28 astuvat voimaan 1.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.  
 
28 §:n momentit 1 ja 7 astuvat voimaan 1.6.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
28 §:n momentti 2 astuu voimaan 1.6.2022 ja sen voimassaolo päättyy 1.7.2023. 
28 §:n momentti 3 astuu voimaan 1.7.2023 ja sen voimassaolo päättyy 19.7.2023. 
28 §:n momentti 4 astuu voimaan 19.7.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
28 §:n momentti 5 astuu voimaan 1.10.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
28 §:n momentti 6 astuu voimaan 1.10.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
 
37 §:n momentit 1–3 astuvat voimaan 1.6.2022 ja niiden voimassaolo päättyy 1.7.2023. 
37 §:n momentit 4–8 astuvat voimaan 1.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 19.7.2023. 
37 §:n momentit 9–17 astuvat voimaan 19.7.2023 ja niiden voimassaolo päättyy 1.10.2023. 
37 §:n momentit 18–23 astuvat voimaan 1.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. 


