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1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 

 

1 § Soveltamisala 

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä, 
jotka ovat voimassa Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin alueella. 

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan 
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai 
määrätty, noudatettava näitä jätelain 91 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.  

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluviin jätteisiin. Lisäksi näitä määräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin 
kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn 
toimittamiseen. Määräyksiä ei sovelleta eläinperäisten jätteiden eikä tuottajavastuun piiriin 
kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on erikseen säädetty.  

 

2 § Määritelmät  

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 

asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, 
asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta; 
 
biojätteellä (kompostoituva jäte) kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja 
vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa 
syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä; 
 
ekopisteellä kunnan, kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, 
joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä 
sekalaista yhdyskuntajätettä; 
 
erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, 
laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen 
aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet; 
 
hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä; 
 
jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää ja valvomaa, pääasiassa kierrätettävien jätteiden, 
tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa; 
 
jätekeskuksella jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkaa, jossa jätteen käsittely sisältää 
kierrätystä tai hyödyntämistä; 
 
keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, 
jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten; 
 
keräysvälineellä jäteastiaa, syväkeräyssäiliötä tai muuta jätteen keräämiseen tarkoitettua 
välinettä, johon jäte laitetaan vastaanottopaikkaan kuljettamista varten; 
 
kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää 
jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai 
useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä; 



5 
 

                                                                                                                  
 

kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa 
kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen 
jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
 
kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja 
alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin; 
 
kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää 
jätettä (mukaan lukien asumisessa syntyvä saostuskaivo-, umpikaivo- ja vastaava jäteveden 
kiinteistökohtaisessa käsittelyssä muodostuva liete), sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa 
syntyvä yhdyskuntajäte sekä se 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, koska asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä 
käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä; 
 
kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta 
kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan 
jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä 
jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä; 
 
kunnan jätehuoltoviranomaisella Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteistä 
jätelautakuntaa; 
 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella toimivaa 
Pyhäjärviseudun ympäristölautakuntaa ja Huittisten kaupungissa toimivaa Huittisten kaupungin 
ympäristö- ja rakennuslautakuntaa; 
 
puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten 
ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia; 
 
tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista 
vastaa jätelain 6. luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen 
lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset; 
 
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 sekä terveyttä että ympäristöä. Jätehuollon tulee olla aina 
asianmukaista. Jätteet on sekä kuljetettava että käsiteltävä hallitusti ja 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 käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä 
etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos. 
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2. luku: Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 
 
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan 
jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piriin kuuluvan 
yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.  

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen, jossa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan 
kiinteistön keräyspaikasta jätehuoltoviranomaisen osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen 
haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä 
jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan 
tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. 

5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämis-
velvollisuuden perusteella 

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan 
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta jätehuoltoviranomaisen osoittama 
jätelaitos tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen 
sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen 
sopimus koskee. 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella Eurassa, Huittisissa, Köyliössä ja Säkylässä 
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija. Liittyminen kiinteistön 
haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin 
hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta 
kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle 
jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. 

8 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline 

Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jätteiden keräysvälinettä, 
eli muodostaa kimpan. Yhteisen keräysvälineen on oltava riittävän suuri osakkaiden lukumäärä ja 
tyhjennysväli huomioiden.   

Jos kiinteistön haltijan vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto sijaitsevat molemmat alueellisen 
jätelautakunnan osakaskuntien (Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä) alueella, on kiinteistön haltijan 
mahdollista käyttää yhtä yhteistä jätteiden keräysvälinettä näiden kiinteistöjensä jätteille.  

Yli 500 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevien alueellisen jätelautakunnan toimialueella olevien 
kotitalouksien yhteisastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää 
poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.  
Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen jätehuoltoviranomaiselle ja 
sille jätteenkuljetusyritykselle, jolta jäteastian tyhjennys on tilattu. Ilmoituksen tulee sisältää 
jäteastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko 
sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Jätekimpan vastuuhenkilön on ilmoitettava 
yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 
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puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu roskaantumista tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 
                         
9 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen   

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä 
vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai jotka eivät sovellu 
kerättäväksi ekopisteisiin, on toimitettava jätehuoltoviranomaisen osoittamaan 
vastaanottopaikkaan tai muuhun asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 
Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse. 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 jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan tai muuhun asianmukaisen 
ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 
 
10 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on 
toimitettava jätehuoltoviranomaisen osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä 
jätteenkuljetuksessa, ovat jätehuoltoviranomaisen osoittamat jäteasemat, jätekeskukset ja 
ekopisteet.  
 
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien 
ohjeiden mukaisesti ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin 
paikkoihin. Jätteen 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. 
 
Yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla jätteet tulee sijoittaa niille erikseen osoitettuihin 
keräysvälineisiin annettuja ohjeita noudattaen. 

Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteiden vastaanottopaikoilta on kiellettyä ilman 
toiminnanharjoittajan lupaa. 

 

3. luku: Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 
11 § Erikseen lajiteltavat jätelajit 
 
Hyötyjätteet on lajiteltava erikseen kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä 
syntyvästä yhdyskuntajätteestä. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen 
toimittamisesta. Hyötyjätteet toimitetaan jätehuoltoviranomaisen osoittamaan ekopisteeseen. 
Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan ja 
pakkausjätteet tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai jätehuoltoviranomaisen osoittamaan 
tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan. 
 
Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa jätehuoltoviranomaisen osoittaman paikan 
tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa 
ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Kiinteistö voi tilata erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksen sikäli kuin tuottaja tai kunta ei sitä 
järjestä. Näin kerätty materiaali tulee toimittaa tuottajan osoittamaan paikkaan. 
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12 § Sekalainen yhdyskuntajäte 
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten 
lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan. 
Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne 
kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai hyötyjätteitä. Kaikilla kiinteistöittäisen 
jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekalaiselle 
yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia kiinteistön itse järjestämänä siten, kuin näissä 
jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään.  
 
13 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 
Jätteen tuottajan on huolehdittava asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelusta. Lajitellut 
hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava 
niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava 
tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 
 
Jos taloyhtiössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa, tulee sillä olla erillinen jäteastia tai 
kompostori biojätteelle sekä erillinen jäteastia paperille. 
 
Jos taloyhtiössä on vähintään 30 asuinhuoneistoa, tulee sillä olla erillinen keräysväline 
keräyskartongille, lasille ja metallille. 
   
Muilla kiinteistöillä tulee hyötyjätteet biojätettä lukuun ottamatta viedä ekopisteeseen, jäteasemille, 
jätekeskukseen tai tuottajayhteisön järjestämiin keräyspisteisiin. Biojäte tulee mahdollisuuksien 
mukaan kompostoida. 
 
14 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien 
hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 
 
Laitosmaisten keittiöiden on erilliskerättävä toiminnassaan syntyvä biojäte.  
 
Biojätteen erilliskeräyksessä on käytettävä laitoskäsittelyyn soveltuvia biopusseja. 
 
15 § Muut erikseen kerättävät jätteet 
 
Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu, on kerättävä 
erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset 
on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on 
kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä luvussa 10 
annettujen määräysten mukaisesti. Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, jota ei käsitellä 
omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava 
jätehuoltoviranomaisen osoittamaan vastaanottopaikkaan tai muuhun ympäristöluvan omaavaan 
vastaanottopaikkaan.   
 
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa 
syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. Mikäli kiinteistön omistaja 
huolehtii itse rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa 
jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan jätehuoltoviranomaisen 
osoittamaan vastaanottopaikkaan tai muuhun ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.   
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4. luku: Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 
 
16 § Kompostointi 
 
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja 
ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista eikä kompostiin saa laittaa muuta kuin 
kompostoituvaa jätettä.  
 
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on 
nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin viiden (5) huoneiston yhteinen 
kompostori. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, 
suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 
Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 30 §:ssä tarkoitettua 
pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka 
on suojattu haittaeläinten pääsyltä, jonka valumavesien pääsy maahan on estetty ja joka on 
asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.  
 
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava 
jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille 
yleisille alueille. 
 
Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa. 
 
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen 
haitallisessa määrin jätevesiviemäriin on kielletty. 
 
17 § Jätteen polttaminen  
 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, 
johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.  
 
Asemakaava- ja taajama-alueiden ulkopuolella saa kertaluonteisesti polttaa avopolttona vähäisiä 
määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, 
kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä, sekä käsittelemätöntä puujätettä. 
 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä kuivaa puujätettä, risuja ja oksia sekä 
sytykkeenä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. 
 
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.  
 
18 § Jätteen hautaaminen 
 
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
 
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Eviran antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. Eviran ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla 
tai tuhkaamalla. 
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5. luku: Jäteastiat 
 
19 § Jäteastiatyypit 
 
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä näiden 
jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Keräysvälineet tulee valita siten, että 
ne soveltuvat kerättävälle jätelajille sekä käytössä olevalle jätteenkuljetuskalustolle. 
Keräysvälineiden tulee olla tyhjennysväli huomioon ottaen aina suljettavissa. 
 
Jätteenkuljetuksessa saa käyttää seuraavat ehdot täyttäviä keräysvälineitä: 
 
- käsin siirreltäviä, pyörällisiä 140 – 660 litran muovisia, kannellisia jäteastioita, jotka voidaan 

tyhjentää jäteautoon koneellisesti 
- maahan upotettuja, jätteille erityisesti suunniteltuja syväkeräysvälineitä, jotka voidaan tyhjentää 

jäteautoon ajoneuvossa olevalla nosturilla 
- puristinsäiliötä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi 
- vaihtolavasäiliöitä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi 
- kannellisia kontteja, jotka tyhjennetään koneellisesti pakkaavaan jäteautoon. 
 
Jäteastian koon on vastattava sekä kiinteistöllä syntyvää jätemäärää että kiinteistöllä käytössä 
olevaa tyhjennysväliä. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen 
nähden liian suuria jäteastioita. 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.  
 
20 § Jäteastian merkitseminen 
 
Taloyhtiöissä, yleisillä alueilla olevissa ja yhteisiä jäteastioita käytettäessä jäteastiat on 
varustettava etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin 
ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä 
jätelajinimityksiä.  
 
21 § Jäteastioiden täyttäminen 
 
Jäteastiaan saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten astia on tarkoitettu. Yleisillä jätteiden 
vastaanottopaikoilla jätteet on sijoitettava niille erikseen osoitettuihin paikkoihin annettuja ohjeita 
noudattaen. Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista 
jäteastiaan. 

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, 
jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi voi aiheuttaa tyhjentäjälle 
työturvallisuusriskin. 
 
Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätteen on 
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.  
 
22 § Tyhjennysvälit 
 
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa niin, ettei jäteastiasta 
aiheudu haju-, viihtyvyys- eikä muita haittoja terveydelle, ympäristölle tai jätteenkuljetukselle, 
kuitenkin vähintään seuraavasti: 
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Tyhjennysvälit enintään kesäaikana (viikot 18 – 40) talviaikana (viikot 41 – 17) 

Sekalainen yhdyskuntajäte 2 viikkoa 4 viikkoa 

Sekalainen yhdyskuntajäte, jos 
kiinteistöllä on hyvin hoidettu 
biojätteen lajittelu ja erilliskeräys 
tai kompostointi 

8 viikkoa 8 viikkoa 

Biojäte 1 viikko 2 viikkoa 

Biojäte, joka kerätään 
syväkeräyssäiliöön tai 
koneellisella jäähdytyksellä 
varustettuun säiliöön 

2 viikkoa 4 viikkoa 

 
Lisäksi on huomioitava, mitä vapaa-ajan asuntojen jäteastian tyhjennyksestä sanotaan näiden 
jätehuoltomääräysten 29 §:ssä. 
 
23 § Jätteiden keräysvälineiden kunnossapito ja pesu 
 
Jätteen keräysväline on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, ettei keräyksestä 
aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

 

6. luku: Jätteen keräyspaikat 

24 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 
 
Kiinteistön haltijan on järjestettävä tarvittava keräyspaikka jätehuoltoa varten asuinkiinteistöille ja 
julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka uusissa keräyspaikoissa on saavutettavissa ilman 
kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai 
jätehuoneessa, tulee sisäänkäynti 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 tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. 

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai 
muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan 
huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet. Keräyspaikka 
on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Uusilla 
keräyspaikoilla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on 
huolehdittava tilan riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. 
 
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai 
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi 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 riittävän lähelle jäteastioita. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa 
tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa 
paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään 
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läheisyyteen. Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto 
pääsee esteettä tyhjentämään ne. 
 
25 § Ekopisteet 
 
Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa jätehuoltoviranomaisen 
osoittamilla ja tuottajien sekä mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla 
ja ekopisteillä. 
 
Alueellisille keräyspaikoille ja ekopisteille saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten 
jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat 
täysiä, tulee jätteet toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle.  
 
Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta ja ekopisteestä vastaavan tahon on huolehdittava 
keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu 
terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla 
ja ekopisteellä tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. 
 
 

7. luku: Jätteenkuljetus 
 
26 § Kuljettaminen 
 
Jätteet on kuljetettava ja peitettävä siten, etteivät ne kuljetuksen aikana pääse leviämään 
ympäristöön eivätkä aiheuttamaan tapaturmavaaraa. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, ettei jätettä 
leviä ympäristöön kuljetuksen aikana. 
 
Jätteen luovuttajan, -kuljettajan ja -vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta velvoitteesta 
laatia siirtoasiakirja koskien asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä 
vaarallisten jätteiden kuljettamista. 
 
27 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen 
 
Jätteenkuljettajan on vähintään kerran vuodessa annettava tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on 
noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain 
jätehuoltoviranomaiselle. Muuttuneista tiedoista on ilmoitettava kuukausittain. Tiedot on 
toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavissa olevassa jätehuoltoviranomaisen 
ilmoittamassa muodossa. Jätelautakunta ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot 
merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen. Luovutettujen tietojen sisällöstä määrätään 
jäteasetuksen 26 §:ssä. 
 
28 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat 
 
Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet 
jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta 
jätteet on kuljetettava tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai 
jätehuoltoviranomaisen osoittamaan välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien 
jätehuoltoon.  
 
Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. 
Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan antamia ohjeita ja erilaatuiset jätteet 
on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.  
 
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen seassa sellaisia 
jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla. 
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29 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen 
 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan perustellusta syystä jätehuoltoviranomaisen luvalla 
keskeyttää määräajaksi vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä yli 
kolmen (3) kuukauden ajan. Jos vakituinen asuinkiinteistö on käyttämättömänä 1 – 3 kuukautta, 
voidaan jätteenkuljetus keskeyttää kiinteistön haltijan perustellulla ilmoituksella 
jätehuoltoviranomaiselle. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.  
 
Jos vapaa-ajan asuntoa ei käytetä 1.10. – 30.4. välisenä aikana, asunnon jätteenkuljetus voidaan 
keskeyttää kyseiseksi ajaksi ilmoittamalla asiasta jätteenkuljetusyritykseen. 
 
 

8. luku: Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon 
piiriin kuuluvat lietteet 
 
30 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 
 
Saostussäiliöt, pienpuhdistamojen lietetilat ja muut vastaavat säiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vähimmäistyhjennysväliä on noudatettava, vaikka lietteen 
käsittely tapahtuisi omatoimisesti kiinteistöllä. Lietteen poistaminen laitepuhdistamosta 
omatoimisesti hyväksytään, jos se laitteen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaan on mahdollista. 
 
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. 
 
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tarkastamisesta ja tyhjentämisestä on huolehdittava 
säännöllisesti. 
 
Fosforinpoistokaivot on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja 
fosforinpoistomassa on vaihdettava tarvittaessa käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.  
 
Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi vain jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin 
hyväksytylle toimijalle. Lietteet on toimitettava jätehuoltoviranomaisen osoittamaan 
vastaanottopaikkaan.  
 
31 § Lietteiden omatoiminen käsittely 
 
Lietteen omatoiminen käsittely ja loppusijoittaminen on kielletty lukuun ottamatta seuraavia 
tilanteita:  
 
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai 
omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran 
ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä 
tulee noudattaa lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (931/2000) ja maa- ja 
metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011). 
 
Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, 
yhteensä enintään viidellä (5) kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon 
lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin, kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Pellon 
haltijan, joka vastaanottaa ja hyödyntää lietteen, on aina ilmoitettava asiasta jätelautakuntaan. 
Ilmoituksen pitää sisältää lietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot 
sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. 
 
Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida näiden jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaisesti kiinteistöllä 
tai toimittaa jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan. 
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Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 16 §:n mukaisesti tai hyödyntää 
ravinteena pelloilla. 
 
 

9. luku: Roskaantumisen ehkäiseminen 
 
32 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto 
 
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollon järjestämisestä. Järjestäjä 
vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräyksestä 
tilaisuuden aikana näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita. Jäteastiat on tyhjennettävä ja 
alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä. 
 
33 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla 
 
Jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. Jäteastian ylläpitäjän on 
huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.  
 
 

10. luku: Vaaralliset jätteet ja eritysjätteet 
 
34 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 
 
Kiinteistöillä kerättävä ja varastoitava vaarallinen jäte on toimitettava sille tarkoitettuihin 
vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja 
kierrätettävä erikseen.  
 
Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. 
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä on säädetty jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. 
 
35 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
 
Muilla kuin omakotikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua 
erillisessä katetussa tilassa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. 
 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä ja tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa 
astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä 
materiaalia olevalle alustalle. 
 
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet 
kaikkien tilaa käyttävien nähtäville. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen 
käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.  
 
36 § Erityisjätteet 
 
Erityisjäte on pakattava tiiviisti suljettaviin astioihin ja pidettävä erillään. Astioihin on merkittävä 
jätteen laatu ja siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat sekä siitä johtuvat toimenpiteet. 
 
37 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet 
 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti siten, että merkinnöistä käy ilmi, mitä pakkaus sisältää. 
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Tunnistettavissa olevaa biologista ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on 
toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
 

11. luku: Muut määräykset 
 
38 § Tiedottamisvelvoite 
 
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille, kiinteistöllä työskenteleville ja sitä muuten 
käyttäville henkilöille 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.  
 
39 § Jätehuoltomääräysten valvonta 
 
Näiden jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ja 
Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiset sekä valtion alueellinen ympäristönsuojelun 
valvontaviranomainen.  
 
40 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 
 
Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää 
poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 
ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle 
tai terveydelle eikä aiheuttaa roskaantumista. 
 
41 § Voimaantulo 
 
Alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset 10.12.2014 ja ne ovat 
voimassa Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin alueella. 
 
Näillä jätehuoltomääräyksillä kumotaan 1.1.1996 voimaan tulleet Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien 
jätehuoltomääräykset ja 1.1.2002 voimaan tulleet Huittisten kaupungin jätehuoltomääräykset. 
 
42 § Siirtymäsäännökset 
 
Biojätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite taloyhtiöille, joissa on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa 
13 §:n mukaisesti ja laitosmaisille keittiöille 14 §:n mukaisesti tulee voimaan 1.5.2015. 
 
Näiden jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaiset jäteastiat tulee olla käytössä 1.5.2015. 
 
  


