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Jätehuoltomääräykset 

Johdantomääräykset 

 

 Sovellettavat määräykset 

1 § Kuntayhtymän jätehuoltoa sääntelevät 

 ● ympäristökaari (1998:808) ja jäteasetus (2001:1063) 

 ● ympäristökaaren tuella laaditut jätehuoltomääräyksiä koskevat asetukset ja 

 ● muut säädökset, esim. Työympäristöviraston määräykset. 

 Ensimmäisessä kappaleessa mainittujen säädösten lisäksi nämä jätehuoltomääräykset ovat 

 voimassa. 

 Kuntayhtymä päättää näiden määräysten soveltamisohjeista. 

 

 Määritelmät 

2 § Näissä määräyksissä käytettäviä termejä ja käsitteitä käytetään samassa merkityksessä kuin 

 ympäristökaaren 15 luvussa ja jäteasetuksessa. Tämän lisäksi seuraavia käsitteitä käytetään 

 seuraavassa ilmoitetussa merkityksessä: 

 1. Kotitalousjätteillä tarkoitetaan ympäristökaaren (1998:808) 15 luvun 2 §:n mukaisesti  

  kotitaloudesta tulevia ja siihen verrattavia, jostakin toisesta toiminnasta tulevia jätteitä. 

 a. perusjätteillä tarkoitetaan kotitalousjätteitä, joista ruoka- ja loppujätteitä ei ole eroteltu. 

 b. loppujätteillä tarkoitetaan ruokajätteiden erottelun jälkeen jäljelle jääneitä    

  kotitalousjätteitä. 

 c. ruokajätteillä tarkoitetaan helposti hajoavia biologisia kotitalousjätteitä, jotka on eroteltu  

  muista kotitalousjätteistä. 

 2. Karkeilla jätteillä tarkoitetaan Ruotsin luonnonsuojeluviraston määräysten (NFS 2004:4)  

  5 §:n mukaisesti palavien ja orgaanisten jätteiden tai erityisten kotitalousjätteiden   

  käsittelyä. Viimeksi mainituilla tarkoitetaan jätteitä, jotka ovat niin raskaita tai tilaa vieviä  

  tai muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei niitä voi kerätä säkkeihin tai astioihin. 

 3. Kiinteistönomistajalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai sitä, jota kiinteistöverotuslain  

  (1979:1152) 1 luvun 5 §:n mukaisesti pidetään kiinteistönomistajana. 
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 4. Käyttöoikeudella tarkoitetaan omistamiseen rinnastettavia käyttömuotoja, kuten esim.  

  vuokrasopimus ja tontinvuokraoikeus. 

 5. Kuntayhtymällä tarkoitetaan Itä-Skaraborgin jätehuollon kuntayhtymää     

  (Kommunalbörbundet Avfallshantering Östra Skaraborg), joka vastaa puhtaanapidosta  

  seuraavissa kunnissa: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro ja Töreboda. 

 6. Ympäristölautakunnalla tarkoitetaan kunkin kunnan ympäristökaaren mukaista   

  valvontavastuullista lautakuntaa. 

 7. Säiliöllä tarkoitetaan säkkiä, muoviastiaa, käymäläjätesäiliötä, konttia tai muuta   

  kotitalousjätteen keräämiseen käytettyä esinettä tai laitetta. 

 8. Jätetaksalla tarkoitetaan kuntayhtymän ympäristökaaren 27 luvun 4 §:n nojalla päättämiä 

  maksuja. 

 9. Laajennetun lajittelun alueilla tarkoitetaan maantieteellisiä alueita, joille on kuntayhtymän 

  tekemillä päätöksillä annettu mahdollisuus ruokajätteiden lajitteluun. 

 

  Puhtaanapito-, tiedotus- ja valvontavastuu 

 3 § Kuntayhtymällä on toimintavastuu kotitalousjätteiden käsittelystä kuntayhtymän alueella  

  sekä erityinen vastuu ongelmajätteistä koostuvien kotitalousjätteiden keräämisestä ja  

  kuljettamisesta käsittelylaitokseen. 

  Kuntayhtymän vastuun kattamien jätteiden käsittelyn suorittaa kuntayhtymän tähän  

  tarkoitukseen käyttämä toimija, jota seuraavassa kutsutaan jätehuoltotoimijaksi. 

 4 § Jätehuoltoa valvoo ympäristökaaren 15 luvun ja ympäristökaaren nojalla tiedotettujen  

  määräysten mukaisesti ympäristölautakunta. Sen lisäksi myös kuntayhtymä valvoo näiden 

  Itä-Skaraborgin jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltoa koskevien määräysten    

  noudattamista. 

   

  Kiinteistönomistajan ja käyttöoikeuden haltijan vastuu maksuista ja   

  tiedottamisesta 

 5 § Maksu maksetaan päätetyn jätetaksan mukaisesti kuntayhtymän suorittamasta jätteiden  

  keräämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja huolehtimisesta. Maksuvastuu käy ilmi  

  jätetaksasta. 

 6 § Kiinteistönomistaja ja käyttöoikeuden haltija ovat velvollisia tiedottamaan tarvittavissa  

  määrin kiinteistössä asuville tai toimiville (liike)toiminnoille jätehuollon voimassa olevista  

  säännöistä. 
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  Kotitalousjätteet 

  Jätteiden lajittelu 

 7 § Kiinteistönomistajan tai käyttöoikeuden haltijan tulee lajitella seuraavat jätetyypit ja pitää ne 

  erillään muista jätteistä: 

   - Kotitalousjätteet, jotka koostuvat lajiteltuina fraktioina ongelmajätteistä  

   - Lääkkeet 

   - Ongelmajätteet ja tartuntavaaralliset jätteet. Kiinteistönomistaja tai käyttöoikeuden  

    haltija vastaa kotiterveyden- tai sairaanhoitoa asunnossa tai vastaavassa paikassa  

    suoritettaessa syntyvän jätteen käsittelystä ja huolehtimisesta Sosiaalihallituksen  

    määräyksen SOSFR 2005:26 mukaisesti. 

   - Käytöstä poistetut autonakut 

   - Käytöstä poistetut pienet akut/paristot Jos käytöstä poistetuissa laitteissa on erillisiä  

    akkuja tai paristoja, ne on irrotettava laitteista. Jos akut tai paristot ovat    

    sisäänrakennettuja itse laitteeseen, laite luokitellaan sähköjätteeksi. 

   - Tuottajavastuun kattamat jätteet 

   - Karkeat jätteet 

   - Puutarhajätteet 

   - Käymäläjätteet 

   - Lietteet 

   - Kuolleet kotieläimet sekä kotitarvepyynnin jätteet 

   - Ruokajätteet 

   Tällainen kiinteistökohtainen lajittelu koskee kiinteistönomistajaa tai     

   käyttöoikeuden haltijaa kuntayhtymän tekemän päätöksen mukaisesti, tai hänelle  

   varataan mahdollisuus lajitteluun erityisellä laajennetulla lajittelualueella. Lupa lajitteluun 

   laajennetulla lajittelualueella voidaan peruuttaa lajittelun ollessa puutteellista tai ellei  

   ruokajätettä muuten lajitella luvan mukaisella tavalla. 

   - Palamattomat jätteet tai jätteet, joita ei voida käsitellä biologisesti 

   Tällainen kiinteistökohtainen lajittelu koskee kiinteistönomistajaa tai     

   käyttöoikeuden haltijaa kuntayhtymän tekemän päätöksen mukaisesti. 
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   - Muut kuin kotitalousjätteet (mukaan lukien rakennus- ja purkujäte suurehkosta 

    kiinteistön alueella tehtävästä rakennustoiminnasta) 

   - Muut jätetyypit, jotka lainsäädännön tai kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti voidaan  

    joutua lajittelemaan. 

  Lisätietoja lajittelusta saa kuntayhtymän antamista ohjeista. 

 8 § Kiinteistönomistajan tulee varmistaa mahdollisuus näiden määräysten mukaan   

  jätehuoltotoimijalle kuljetettavaksi jätettävien jätefraktioiden lajitteluun ja erotteluun. 

 

  Kotitalousjätteiden luovutusvelvollisuus 

 9 § Kuntayhtymän vastuulla olevat kotitalousjätteet tulee jättää jätehuoltotoimijalle, ellei  

  näissä määräyksissä ja niiden ohjeissa määrätä muuta. 

  Kotitalousjätteet tulee jättää kuntayhtymän hyväksymään jätesäiliöön. 

  Lajitellut jätetyypit noudetaan määrätyssä järjestyksessä kiinteistöltä tai voidaan jättää  

  kuntayhtymän lajitteluohjeissaan osoittamaan paikkaan. Lajiteltu jäte tulee kuljettaa  

  kiinteistöltä niin usein kuin tarvitaan, ettei terveys- tai ympäristöhaittoja pääse syntymään. 

 

  Kotitalousjätteiden pakkaaminen, täyttöaste ja paino 

 10 § Jätesäiliöihin tai -tiloihin saa jättää ainoastaan jätettä, johon säiliö tai säilytyspaikka on  

  tarkoitettu. Säiliöön jätettävä jäte tulee olla pakattuna sopivasta materiaalista valmistettuun 

  ja sopivankokoiseen pussiin tai pakkaukseen. Jätepakkauksen pitää olla hyvin suljettu  

  jätteen leviämisen estämiseksi. Jäte tulee pakata niin hyvin, ettei vahinkoja,    

  työympäristöongelmia tai muita haittoja pääse syntymään.  

  Kotitaloudessa syntyvät ruokajätteet tulee pakata erityiseen pussiin. Mitään muuta   

  pakkausta ei saa käyttää. Kotitaloudessa tulee käyttää ilmastoitua säiliötä pussien   

  säilytyspaikkana. Pussin ja ilmastoidun säiliön pitää olla kuntayhtymän ruokajäteohjeiden 

  mukaisia. 

  Ruokajätteen käsittelyn kerrostalossa ja ravintoloissa, suurtalouksissa ja vastaavissa tulee 

  seurata kuntayhtymän ruokajätteen käsittelyohjeita. 

  Ongelmajätteet tulee selvästi merkitä sisältötiedoilla. 

  Jätehuoltotoimijan pois kuljetettavaksi tarkoitetut kotitalouksien karkeat jätteet tulee  

  mahdollisimman suuressa määrin niputtaa tai pakata sopiviksi pakkauksiksi. Karkea jäte  

  tulee varustaa selvällä merkinnällä karkeasta jätteestä. 
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  Kiinteistönhoitajan tai käyttöoikeuden haltijan tulee sinetöidä käymäläjätesäiliö. 

  Lisätietoja pakkaamisesta annetaan kuntayhtymän lajitteluohjeissa. 

 11 § Säiliön saa täyttää vain niin täyteen, että sen voi helposti sulkea. Se ei saa myöskään olla 

  niin raskas, että sen siirtäminen aiheuttaa selviä vaikeuksia tai ettei     

  työympäristövaatimuksia voida täyttää. Ylitäysiä, liian raskaita tai huonosti pakattuja jätteitä 

  sisältäviä säiliöitä ei noudeta. Kiinteistöomistajan/käyttöoikeuden haltijan tulee jakaa ja/tai 

  pakata jätteet uudelleen seuraavaa noutokertaa varten. 

  Kiinteistöomistajan tulee huolehtia säiliön sijoittamisesta pystysuoraan ja siten, ettei se  

  aiheuta vaaraa liikenteelle, estettä tai roskaantumista. Kiinteistönomistajan pitää   

  välittömästi siivota noutopaikalle ilmaantuneet roskat. 

  Kuntayhtymän nouto-ohjeissa on tietoja voimassa olevista työympäristövaatimuksista  

  tarkempine tietoineen täyttöasteesta, painosta ja sijoittamisesta. 

  Säiliöiden ja muiden varusteiden hankkiminen, huolto ja   

  kunnossapito 

 12 § Kuntayhtymän päätöksen mukaisesti seuraavia säiliöitä ja varusteita käytetään eri  

  jätetyyppien keräämiseen: astiat, säkit ja kontit. Muuntyyppisiä säiliöitä ja    

  varusteita saa käyttää poikkeustapauksissa kuntayhtymän kirjallisella luvalla. 

 13 § Kuntayhtymä omistaa astiat ja kontit sekä antaa ne käyttöön jätehuoltotoimijan   

  välityksellä. Kuntayhtymä tai sen urakoitsija luovuttaa käyttöön säkkejä ja ylimääräisiä  

  käymäläjätesäiliöitä maksua vastaan. Kerrostalon omistaja voi kuntayhtymän luvalla itse  

  hankkia kuntayhtymän hyväksymiä säkkejä. 

  Kiinteistönomistaja saa käyttää ennestään omistamiaan kontteja ja astioita siirtymäkauden 

  ajan, jonka pituudesta kuntayhtymä päättää kussakin tapauksessa erikseen. 

  Kiinteistönomistaja hankkii, asentaa ja pitää kunnossa kuntayhtymän hyväksymät muut   

  säiliöt, kuten säkkitelineet ja lietesäiliöt. 

  Kiinteistönomistaja vastaa muiden kiinteistössä olevien jätehuoltoon liittyvien    

  laitteiden ja tilojen asennuksesta ja kunnossapidosta sekä niiden aiheuttamista kuluista. 

  Laitteistojen ja tilojen tulee olla suunniteltuja tarkoitustaan varten. Kuntayhtymä ei korvaa 

  noutamisen aiheuttamaa normaalia kulumista eikä vahinkoja. 

  Lisätietoja säiliöiden ja muiden varusteiden hankkimisesta ja laitetyypeistä sekä säiliöiden 

  suuruuksista on kuntayhtymän nouto-ohjeissa.  
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 14 §   a. Säiliöiden tulee olla helposti käytettävissä ja niitä tulee huoltaa säännöllisin väliajoin 

     suoritettavilla kunnossapito- ja huoltotoimenpiteillä käytön keskeytymisen ja  

     haittavaikutusten, kuten melu, haju ja vastaavat haitat, estämiseksi. Sekä säiliöt että 

     kiinteistöön sijoitetut laitteet ja sen jätehuoltotilat tulee asentaa ja niitä tulee huoltaa 

     siten, että hyvää työympäristöä koskevat vaatimukset täytetään ja onnettomuusriskit 

     minimoidaan. 

     Säiliöt tulee sijoittaa siten, että kuntayhtymän puhtaanapitojärjestelmässä   

     käytettäviä laitteita voidaan käyttää helposti ja että noutaminen helpottuu. Ne tulee 

     sijoittaa siten, että ne voidaan hakea kärryillä tai sivusta tai takaa lastattavalla  

     autolla näitä käytettäessä.  

     Kiinteistönomistajalla on vastuu säiliöiden puhdistamisesta ja huollosta.   

     Ruokajätteen keräämisestä vastuullisen kiinteistönomistajan on suoritettava  

     puhdistustyö erityisen huolellisesti. 

    b. WC-liitännällä, rasvanerottimilla, suljetuilla säiliöillä ja vastaavilla laitteilla   

     varustettujen tai ilman niitä olevien sakokaivojen tai vastaavien vaihtoehtoisten WC-

     ratkaisujen tulee  olla helposti tyhjennettävissä. Kannen tai tarkistusluukun tulee olla 

     yhden henkilön avattavissa, eikä se saa olla peitettynä tyhjennystä aloitettaessa.  

     Kiinteistönomistajan tulee asentaa kuntayhtymän nouto-ohjeiden mukaisesti kannen 

     tai tarkistusluukun sisältävä laite avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi.   

     Kiinteistönomistaja vastaa laitteiston huollosta ja kunnossapidosta. 

     Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että WC-liitännällä, rasvanerottimella ja suljetuilla 

     säiliöillä varustetut tai ilman niitä olevat sakokaivot on merkitty erityisen selvästi. 

    c. Jätehuoltotoimijan tulee päästä kiinteistön tiloihin, joissa työ on suoritettava.  

     Avaimet, porttikoodit ja vastaavat tulee noutopyynnön yhteydessä jättää   

     jätehuoltotoimijalle. Niihin tulleet muutokset pitää ilman kehotusta tiedottaa   

     jätehuoltotoimijalle. 

    d. Yksityiskohtaisempia tietoja 14 §:n sisällöstä on kuntayhtymän nouto-ohjeissa. 

 

  Nouto- ja kuljetustiet 

 15 § Kotitalousjäte noudetaan tavallisesti kiinteistön rajalta tai kiinteistönomistajan muulla tavoin 

  järjestämästä, kuntayhtymän hyväksymästä paikasta. 

  Säiliö tulee sijoittaa siten, ettei jätteenkeräysauton tarvitse peruuttaa sille.
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  Kuntayhtymä voi päättää siitä, että kiinteistönomistajan tulee sijoittaa säiliö tien   

  vastakkaiselle puolelle.   

  Kiinteistönomistaja voi näiden kuntayhtymän määräysten ja ohjeiden mukaisesti kuljettaa 

  erityyppisiä kotitalousjätteitä kuntayhtymän osoittamaan keräyspaikkaan. 

  Tarkempia tietoja säiliön sijoittamisesta annetaan kuntayhtymän nouto-ohjeissa. 

 16 § Kiinteistönomistajan pitää huolehtia siitä, että ajotie säiliön nouto- ja tyhjennyspaikalle 

  pidetään kunnossa. Ajotie tulee aurata lumesta, eikä se saa olla liukas.    

  Kotitalousjätteen noutamiseen käytettävän yksityisen tien tulee olla mitoitukseltaan ja  

  kunnoltaan sellainen, että noutoajoneuvo voi ajaa sillä. Kuntayhtymä päättää kussakin  

  tapauksessa erikseen, onko tie ajokuntoinen vai ei. 

  Ajoneuvon pitää pystyä kääntymään kunkin tien viimeisessä noutopaikassa. Kuntayhtymä 

  päättää kussakin tapauksessa erikseen kääntymismahdollisuuden asianmukaisuudesta. 

  Kiinteistönomistaja vastaa jätteen noutamisen yhteydessä noutotielle syntyvistä vahingoista 

  sekä puutteellisen tienpidon noutoajoneuvolle aiheuttamista vahingoista. 

  Ellei ajokuntoista tietä voida ylläpitää, kiinteistönomistajan tulee jättää jäte kuntayhtymän 

  hyväksymään paikkaan. 

  Kuntayhtymän noutovelvollisuus lasketaan täytetyksi, vaikka säiliölle, sakokaivolle yms. ei 

  olisikaan päästy ajamaan tyhjennyskierroksella. 

  Lisätietoja ajotievaatimuksista annetaan kuntayhtymän nouto-ohjeissa. 

  Noutoalue ja -välit 

 17 § Kuntayhtymän jäsenkunnat muodostavat noutoalueen. 

 18 § Kotitalousjätteet noudetaan normaalisti seuraavin väliajoin. 

  Kuntayhtymä noutaa perusjätteet koko noutoalueelta seuraavin väliajoin: 

  a. Pientalojen vakinaiset asunnot: Nouto kerran kahdessa viikossa vuoden ympäri  

    kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä. 
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  b. Kerrostalojen vakinaiset asunnot: Nouto kerran kahdessa viikossa vuoden ympäri  

    kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä. Ympäristölautakunta voi määrätä  

    useammin tapahtuvista noudoista. 

  c. Tilapäiset asunnot vapaa-ajantaloissa, siirtolapuutarha-alueilla ja loma-asunnoissa:  

    Nouto kerran kahdessa viikossa toukokuusta syyskuun loppuun kuntayhtymän  

    määräämässä järjestyksessä.  

  d. Tilapäiset asunnot vapaa-ajantaloissa, siirtolapuutarha-alueilla ja loma-asunnoissa:  

    Nouto lokakuusta huhtikuun loppuun suoritetaan kiinteistönomistajan tilauksesta,  

    koordinoituna alueen vakinaisista asunnoista tapahtuvan noudon kanssa kuntayhtymän 

    määräämässä järjestyksessä. Kiinteistönomistajan tulee tilata nouto riittävän usein.  

  e. Liike- ja muut toiminnat: Nouto kerran kahdessa viikossa vuoden ympäri kuntayhtymän 

    määräämässä järjestyksessä. Ympäristölautakunta voi määrätä useammin tapahtuvista 

    noudoista. 

  f.  Tilapäiset toiminnot: Kotitalousjätteiden nouto tilataan kuntayhtymältä toiminnan  

    aikana. 

  Laajennetun lajittelun alueilla pientalojen vakinaisten asuntojen asukkaille tarjotaan  

  tilaisuus ruoka- ja loppujätteiden lajitteluun. Kuntayhtymä noutaa tarvittaessa ruoka- ja  

  loppujätteet seuraavin väliajoin: 

  g. Taajamien pientalojen vakinaiset asunnot: Ruokajätteen nouto kerran kahdessa  

    viikossa vuoden ympäri kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä. Loppujätteen  

    nouto vähintään kerran kuukaudessa vuoden ympäri tai useammin kuntayhtymän  

    määräämässä järjestyksessä. 

  Laajennetun lajittelun alueilla tai niiden ulkopuolella kuntayhtymä noutaa tarvittaessa  

  ruoka- ja loppujätteet seuraavin väliajoin: 

  h. Liike- ja muut toiminnat ja kerrostalot: Ruoka- ja loppujätteet noudetaan liike- ja muusta 

    toiminnasta sekä kerrostaloista kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä,   

    laajuudessa ja valitsemin väliajoin. Ruokajätteet noudetaan vähintään kerran kahdessa 

    viikossa. Ympäristölautakunta voi määrätä useammin tapahtuvista noudoista. 

  Kuntayhtymä noutaa käymäläjätteet seuraavin väliajoin: 

  i.  Pientalojen vakinaiset asunnot: Käymäläjätteen nouto kerran kahdessa viikossa  

    vuoden ympäri kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä. 
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   j. Tilapäiset asunnot vapaa-ajantaloissa, siirtolapuutarha-alueilla ja loma-asunnoissa:   

    Käymäläjätteet noudetaan kerran kahdessa viikossa toukokuusta syyskuun loppuun  

    kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä. Kiinteistönomistajalle jaetaan joka kauden 

    aikana tietty määrä astioita, jotka voidaan tuoda esiin noutamista varten jollakin  

    noutokerroista. 

   Kuntayhtymä noutaa sakokaivojen ja suljettujen säiliöiden lietteet ja muut jätteet  

   muista WC-ratkaisuista seuraavan mukaisesti: 

   k. WC-liitännällä varustettu sakokaivo: Nouto kerran vuodessa tai muulla aikavälillä,  

    josta päättää kunkin jäsenkunnan valvontaviranomainen. Kiinteistönomistaja vastaa  

    riittävän  monen tyhjennyksen tilaamisesta kuntayhtymältä sakokaivon asianmukaisen 

    toiminnan takaamiseksi. 

   l. Sakokaivo ilman WC-liitäntää: Nouto joka toinen vuosi tai muulla aikavälillä, josta  

    kunkin jäsenkunnan valvontaviranomainen voi päättää. Kiinteistönomistaja vastaa  

    riittävän  monen tyhjennyksen tilaamisesta kuntayhtymältä sakokaivon asianmukaisen 

    toiminnan takaamiseksi. 

  m. Suljettu säiliö: Nouto normaalisti tilausnoutona kerran vuodessa tai muulla aikavälillä, 

    josta kunkin jäsenkunnan valvontaviranomainen voi päättää. Kiinteistönomistaja vastaa 

    riittävän  monen tyhjennyksen tilaamisesta kuntayhtymältä. 

  n. Muut WC-ratkaisut: Jätteen nouto kuntayhtymän määräämässä järjestyksessä ja  

    valitsemin väliajoin. 

  Kuntayhtymä noutaa muut jätelajit seuraavan mukaisesti: 

  o. Rasvanerotin: Nouto normaalisti tilausnoutona kerran vuodessa tai muulla aikavälillä, 

    josta kunkin jäsenkunnan valvontaviranomainen voi päättää. Kiinteistönomistaja vastaa 

    riittävän  monen tyhjennyksen tilaamisesta kuntayhtymältä rasvanerottimen   

    asianmukaisen toiminnan takaamiseksi. 

  p. Karkea jäte: Erityinen karkean jätteen nouto voidaan tilata kuntayhtymän ohjeiden  

    mukaisesti. 

 19 § Liike- tai muun toiminnan kotitalousjätteet tulee pitää erillään muista kuin    

  kotitalousjätteistä. Liike- ja muun toiminnan kotitalousjätteitä koskevat §:t 7–18, ellei muusta 

  ilmoiteta seuraavassa. 

 

  

 

 

 



  Jätehuoltomääräykset 

    Sähkö- ja elektroniikkatuotteista koostuvat kotitalousjätteet jätetään kuntayhtymän  

    keräyspisteeseen tai johonkin muuhun kuntayhtymän lajitteluohjeissa mainittuun  

    paikkaan. 

    Erityinen, seuraavia jätetyyppejä koskeva nouto voidaan tilata kuntayhtymän ohjeiden 

    mukaisesti: ravintoloiden, suurkeittiöiden ja vastaavien vegetabiliset öljyt ja rasvat. 

  Muut kuin kotitalousjätteet 

  Ilmoitusvelvollisuus 

 20 § Sen, joka harjoittaa ammattimaisesti toimintaa, josta syntyy muita kuin kotitalousjätteitä, 

  tulee kuntayhtymän vaatimuksesta jättää tiedot jätetyypistä, sen koostumuksesta, määrästä 

  ja tarpeellisesta käsittelystä perustaksi kuntayhtymän jätehuoltomääräykselle. 

 21 § Sen, joka valmistaa ammattimaisesti tai tuo Ruotsiin tai myy pakkauksia tai tavaraa, joka 

  on tällaisen pakkauksen sisällä, tulee kuntayhtymän pyynnöstä jättää tiedot    

  pakkausjätteen tyypistä, koostumuksesta, määrästä ja tarpeellisesta käsittelystä perustaksi 

  kuntayhtymän jätehuoltomääräykselle. 

 

  Poikkeukset 

  Ilmoitus- ja hakemusasioiden käsittely 

 22 § Ruokajätteen, käymäläjätteen, ulosteiden yms. kompostointia tai muuta kotitalousjätteiden  

  käsittelyä omassa kiinteistössä koskeva ilmoitus/hakemus käsitellään     

  ympäristölautakunnassa. 

    Ilmoituksen ja hakemuksen tulee olla saapunut ympäristölautakunnalle viimeistään  

    kuusi viikkoa ennen aiotun muutoksen tekemistä. 

    Ilmoituksen ja hakemuksen tulee aina sisältää seuraavat tiedot: 

    - nimitiedot 

    - tiedot kiinteistöstä 

    - kyseessä olevat jätetyypit 

 



  Jätehuoltomääräykset 

    - selvitys tavasta, jolla jätteistä huolehditaan ilman, että siihen sisältyy riskiä haitasta 

     ihmisten terveydelle ja ympäristölle 

    - toimintaan käytettävä ajanjakso. 

   Hakemuksessa käymäläjätteen huolehtimisesta omalla kompostorilla tulee olla kuvaus  

   laitteesta ja tiedot arvioiduista jätemääristä. 

   Ilmoitus ja hakemus tulee muotoilla §:ien 25–29 mukaisesti. 

   Ympäristölautakunta lähettää kopion päätöksestä kuntayhtymälle. 

 23 § Ympäristölautakunta tekee päätöksen pidennetystä noutovälistä §:ien 31–33 mukaisesti. 

 24 § Pykälien 25–33 mukaisesti myönnetyt poikkeukset ovat voimassa korkeintaan kolme  

  vuotta, ja ne ovat henkilökohtaisia sekä kiinteistöön sidottuja. Ne voidaan myös peruuttaa 

  välittömästi olosuhteiden muuttuessa ja/tai edellytysten jäädessä täyttymättä.   

  Kiinteistönomistajan tulee välittömästi ilmoittaa ympäristölautakunnalle muuttuneet   

  olosuhteet tai muut muuttuneet seikat, joilla saattaa olla vaikutusta myönnettyyn   

  poikkeukseen.      

  Kotitalousjätteen käsittely oman kiinteistön alueella 

 25 § Kiinteistönomistajan tai käyttöoikeuden haltijan, joka haluaa itse kompostoida muuta kuin 

  kiinteistöstä tulevaa kotitalousjätettä, esim. ruoka- tai käymäläjätettä, on ilmoitettava tästä 

  kirjallisesti ympäristölautakunnalle. 

 26 § Jätettä saa käsitellä vain omassa kiinteistössä seuraavassa esitetyn mukaisesti ja sillä  

  edellytyksellä, että se voidaan tehdä aiheuttamatta riskiä sekä ihmisten terveydelle että  

   ympäristölle aiheutuvasta haitasta. 

  Muovia ja muita jätteitä, joihin sisältyy riski terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta  

  haitallisiin päästöihin, ei saa kaivaa maahan tai polttaa tynnyrissä, halkouunissa,   

  kamiinassa tai vastaavassa. 

 27 § Ruokajätteen kompostointi kiinteistön alueella tulee tehdä tuhoeläinsuojatussa säiliössä ja 

  tavalla, joka ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. Kiinteistössä tulee olla 

  tilat ympäristön kannalta oikealle kompostoidun materiaalin käsittelylle. 

 28 § Kiinteistöstä tulevien käymäläjätteen ja ihmisulosteiden kompostoinnin saa,   

  jos se toteutetaan 26 §:n mukaisesti, suorittaa hakemuksen jälkeen kiinteistössä tätä  

  tarkoitusta varten hankitulla laitteistolla, ns. kompostorilla tai vastaavalla käsittelytavalla,  

  jota  käytetään ravintoaineiden käsittelyyn kiinteistössä. 
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 29 § Käymäläjätteen muu käsittely kuin kompostointi, esim. lietteen ja virtsan levittäminen, tulee 

  suorittaa tavalla, joka ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle.   

  Kiinteistönomistajan tai käyttöoikeuden haltijan tulee ilmoittaa tämä tai hakea tätä   

  kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 

 30 § Kiinteistöltä tulevan puutarhajätteen saa kompostoida ilman erityistä ilmoitusta. 

  Puutarhajätteen, oksastojen ja oksien polttaminen ei ole sallittua kaavoitetulla alueella eikä 

  asutuskeskittymissä. Tällaisten alueiden ulkopuolella puutarhajätettä saa polttaa sillä  

  edellytyksellä, että on vaikeaa järjestää kompostointia ja poiskuljetusta sekä   

  että polttaminen ei aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Tällainen jätteenpoltto tulee  

  ilmoittaa kunkin kunnan pelastuspalvelulle. 

  Toiminnassa on otettava huomioon määräykset avotulen joko täydestä tai osittaisesta  

  tekokiellosta ihmisten terveyden ja ympäristön varjelemiseksi sekä varoitukset   

  palovaarasta. Nämä määräykset on laadittu onnettomuuksilta suojaamista koskevan  

  asetuksen (2003:789) tai muun säädöksen tuella.    

  Pidennetty noutoväli 

 31 § Luvan loppujätteen noutamisesta joka 4. viikko antaa ympäristölautakunta sillä   

  edellytyksellä, että kompostointi suoritetaan hyväksytyssä kompostorissa sekä ettei haittoja 

  aiheuteta ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. 

  Pidennettyä noutoväliä ei myönnetä yhteisellä jätesäiliöllä varustetuille alueille. 

  Lupa joka 4. viikko tapahtuvasta jätteen noudosta peruutetaan, mikäli kuntayhtymä ja/tai  

  ympäristölautakunta toteaa, ettei ruokajätettä käsitellä luvan edellyttämällä tavalla. 

 32 § Maaseudulla asuva, kaiken kotitalousjätteestä tulevan ruokajätteen omalla kiinteistöllään

  kompostoiva kiinteistönomistaja tai käyttöoikeuden haltija, voi saada     

  ympäristölautakunnalle jätettävästä hakemuksesta oikeuden ns. vuosinoutoon.   

  Edellytyksenä luvan saamiselle on, että kiinteistönomistaja tai käyttöoikeuden haltija pystyy 

  osoittamaan kerääntyvän jätemäärän olevan erittäin pieni. 

  Vuosinoudon alussa tilaajalle toimitetaan kaksi 160 litran muovisäkkiä. Kun ensimmäinen 

  säkki on tullut täyteen, tilaaja tilaa noudon. Noudon yhteydessä tilaajalle luovutetaan uusi 

  säkki. 

  Vuosinouto ei ole sallittua yhteisellä jätesäiliöllä varustetuilla alueilla. 

 33 § Ympäristölautakunta voi myöntää sakokaivon, suljettujen säiliöiden ja muiden   

  käymäläratkaisujen lietteen noutamiselle pidennetyn noutovälin, jos yksittäinen   

  viemärijärjestelmä on hyväksytty ja ylimitoitettu. Kiinteistönomistajan tai käyttöoikeuden  

  haltijan tulee ilmoittaa tämä ja hakea tätä kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 
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  Jätesäiliön, jaetun jäteastian tai yhteisen jätesäiliön koon muuttaminen 

 34 § Kuntayhtymä voi antaa luvan käytössä olevan jätesäiliön vaihtamiseen toiseen,   

  kuntayhtymän hyväksymään kokoon, kun tästä tehdään ilmoitus kuntayhtymälle.   

  Edellytyksenä on, että näiden määräysten täyttöastetta ja painoa koskevia ohjeita   

  noudatetaan ja ettei vaihdosta synny haittavaikutuksia ihmisten terveydelle eikä   

  ympäristölle.  

 35 § Kahdelle naapurikiinteistön omistajalle voidaan kuntayhtymälle jätetyn hakemuksen  

  jälkeen myöntää oikeus jakaa jäteastia edellyttäen, että näiden määräysten täyttöastetta ja 

  painoa koskevia ohjeita noudatetaan ja ettei vaihdosta synny haittavaikutuksia ihmisten  

  terveydelle eikä ympäristölle. Jaetun jäteastian käyttö ei ole sallittua kahdelle   

  naapurikiinteistön omistajalle yhteisellä jäteastialla varustetuilla alueilla. Maksuvastuu käy 

  ilmi jätetaksasta. 

  Hyväksyntä jaetun jäteastian noutamisesta voidaan peruuttaa kuntayhtymän todetessa, että 

  maksu on laiminlyöty, tai mikäli toiminnalla on aiheutettu haittaa ihmisten terveydelle tai  

  ympäristölle. 

 36 § Kuntayhtymä voi päättää, että rajatulle määrälle sopivalla alueella asuvia kotitalouksia  

  voidaan myöntää lupa yhteisen kotitalousjätteiden jätesäiliön käyttöön. 

  

     Noutotauko 

 37 § Tauko noutamiselle vakinaisesta asunnosta tai vapaa-ajanasunnosta voidaan   

  kuntayhtymälle jätetyn hakemuksen jälkeen myöntää kiinteistönomistajalle tai   

  käyttöoikeuden haltijalle, ellei kiinteistöä aiota käyttää yhtämittaisesti vähintään kuuteen  

  kuukauteen. Hakemus pitää kuntayhtymän sitä pyytäessä vahvistaa todistuksella tai  

  muulla kuntayhtymän hyväksyttävissä olevalla tavalla. 

  Noutotauko vakituisesta asunnosta tai vapaa-ajanasunnosta alueilta, joilla on yhteinen  

  jätesäiliö, voidaan kuntayhtymälle jätetyn hakemuksen jälkeen myöntää    

  kiinteistönomistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle, ellei kiinteistöä aiota käyttää   

  yhtämittaisesti vähintään vuoteen. Hakemus pitää vahvistaa todistuksella tai muulla  

  kuntayhtymän hyväksyttävissä olevalla tavalla. 

  Jos noutotaukoon annetaan lupa, kiinteistön tulee ilman varteenotettavaa epäilyä selvästi 

  olla  täysin asumaton tai muulla tavalla täysin käyttämätön hakemuksen kattaman ajan. 

  Hakemus pitää jättää kuntayhtymälle viimeistään kuusi viikkoa ennen arvioidun tauon  

  alkamista. Tauko myönnetään korkeintaan vuodeksi kerrallaan. 

  Noutaminen käynnistyy automaattisesti tauon jälkeen. 
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      Vapautus velvollisuudesta jättää kotitalousjäte kuntayhtymälle 

 38 § Kiinteistönomistaja tai käyttöoikeuden haltija, joka pystyy itse huolehtimaan    

  kotitalousjätteestään ihmisten terveyttä ja ympäristöä vaarantamatta, voidaan   

  ympäristölautakunnalle jätetyn hakemuksen jälkeen, mikäli on erityisiä syytä, vapauttaa  

  velvollisuudesta jättää jätteensä kuntayhtymän kuljetettavaksi, huolehdittavaksi ja   

  hyödynnettäväksi. Lupa koskee korkeintaan vuotta kerrallaan. 

      Voimaantulo 

  Nämä määräykset tulevat voimaan 2008-06-10, jolloin Itä-Skaraborgin jätehuollon   

  kuntayhtymän 2001-04-01, Falköpingin kunnan 1998-01-01 ja Törebodan kunnan   

  1997-01-01 päättämät puhtaanapitomääräykset lakkaavat olemasta voimassa. Falköpingin 

  kunnan maaseudulla asuvia asukkaita eivät koske 18 §:n kohdat a, c ja d sekä 32 §:n  

  ensimmäinen kappale. Nämä  pykälät astuvat sen sijaan voimaan kotitalousjätteiden  

  noutoa koskevan uuden urakkasopimuksen tullessa voimaan 2009-09-01. Falköpingin  

  kunnan maaseutuväestöä koskevat soveltuvilta osin päiväykseen 2009-09-01 asti   

  Falköpingin kunnan aikaisemmat määräykset. 

 

 

 


