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KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN  
TOIMINTA-ALUE



Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia 
säännöksiä jätehuollosta. Määräyksiä annetaan esimerkiksi jätteiden 
lajittelusta, keräämisestä, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäise-
misestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu 
ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kun-
nan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, joita ovat muun 
muassa kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt. 

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hyrynsalmi, 
Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja 
Vaala.

Määräykset hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymä (jäljempänä Ekokymppi).

Ekokymppi vastaa toimialueensa kuntien jätehuollon palvelu- ja viran-
omaistehtävistä. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kuntien ympä-
ristönsuojeluviranomaisille. Tässä lyhennelmässä on selostettu 1.7.2018 
voimaan tulevien jätehuoltomääräysten keskeisimpiä kuntalaisia koskevia 
määräyksiä. Sitoviin jätehuoltomääräyksiin kokonaisuudessaan sekä mää-
räysten perusteluihin on mahdollista tutustua osoitteessa www.ekokymppi.fi.

Jätelain mukainen etusijajärjestys

Jätehuoltomääräysten tärkeitä            
tavoitteita ovat jätteiden synnyn   

   ja haitallisuuden vähentäminen ja          
    syntyvän jätteen ohjaaminen kierrä-

tettäksi tai muuhun hyödyntämiseen. 
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Aluekeräyspiste on Ekokympin järjestämä alueellinen jätteen keräyspaikka. Ne 
kiinteistöt, joilla ei ole omaa jäteastiaa tai lähikiinteistöjen yhteistä astiaa, vie-
vät sekajätteet aluekeräyspisteeseen. 

Ekopiste on tuottajien järjestämä alueellinen keräyspiste, jossa kerätään kierrä-
tettäviä jätteitä. Ekopisteellä ei kerätä sekajätettä.

Hyötyjäte on kierrätystä varten erilliskerättävää jätettä. 

Kierrätys on jätteen valmistamista tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko al-
kuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on kiinteistön haltijan järjestämää jätteen-
kuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistön keräyspisteestä tai kahden tai 
useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä (kimppa-astia). 

Lajitteluasema on Ekokympin ylläpitämä valvottu jätteiden vastaanottopaikka.

Sekajäte energiaksi on sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun hyö-
tyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erikseen. Sekajäte ohjataan energia-
hyötykäyttöön.

Tuottajavastuunalainen jäte on jätettä, jonka jätehuollosta vastaa käytöstä 
poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai tuottajien perustama 
tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, 
keräyspaperi sekä pakkaukset.

Vaarallinen jäte on jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen tartuntavaa-
rallinen tai muuten terveydelle tai ympäristölle vaarallinen. Vaarallisia jätteitä 
ovat esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput, maalit, lakat, 
liimat ja liuottimet, osa puhdistusaineista, kyllästetty puu, torjunta-aineet, jä-
teöljyt ja öljyiset jätteet sekä lääkejätteet.

MÄÄRITELMIÄ
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Jätehuoltoon liittyminen

VELVOLLISUUS LIITTYÄ KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuolto-
järjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee monta eri asuin- tai vapaa-
ajan rakennusta, on niistä jokaisen oltava jätehuollon piirissä. 

LIITTYMISVAIHTOEHTOJA ON KOLME:

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEASTIA 
eli kiinteistöllä on oma sekajäteastia

Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastian tyhjentämisestä ja kuljetta-
misesta sellaisen jätteenkuljettajan kanssa, joka on hyväksytty jätehuolto-
rekisteriin. Lisäksi kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräys-
paikan ja hankkii lajitteluun tarvittavat astiat. 

1.  
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Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä 
eli muodostaa kimpan. Kimppa-astiaa voidaan käyttää sekajätteen ja hyö-
tyjätteiden keräämiseen. Lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä tarkoitetaan 
taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä, haja-
asutusalueella naapureita tai tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä.

Kiinteistön haltijat sopivat yhdessä kimpan perustamisesta, valitsevat kim-
palle yhteyshenkilön ja järjestävät jäteastialle keräyspaikan. Kimpan perus-
tamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Ekokympille ja jätteenkuljetusyrityk-
selle. Kimpan yhteyshenkilö tekee sopimuksen jätteiden noutamisesta ja 
kuljettamisesta jätteenkuljettajan kanssa.

KIINTEISTÖJEN YHTEINEN JÄTEASTIA (kimppa-astia)

2.  
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Kiinteistö kuuluu automaattisesti aluekeräysverkostoon, ellei kiinteistön hal-
tijalla ole sopimusta oman jäteastian tyhjennyksestä ja jätteenkuljetuksesta. 
Aluekeräyspisteistä ja niiden jäteastioista vastaa Ekokymppi. Aluekeräyspis-
teen käyttöoikeus on ainoastaan jätetaksan mukaisen käyttömaksun maksa-
villa asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä. Pisteelle saa kerrallaan tuoda enintään 
kaksi jätesäkkiä tavanomaisessa asumisessa syntyvää jätettä.

3.  

ALUEKERÄYSPISTEET

Poikkeuskimpat
Vapaa-ajan kiinteistö voi poikkeuksellisesti olla kimpassa vakituisen asuin-
kiinteistön kanssa, mikäli vapaa-ajan kiinteistön läheisyydessä tai matkalla 
vapaa-ajan kiinteistöltä vakituiselle kiinteistölle ei sijaitse kohtuullisesti saa-
vutettavaa aluekeräyspistettä. Edellytyksenä on, että vakituinen asuinkiin-
teistö on liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 

Kun poikkeuskimpassa käytetään asunto-osakeyhtiön jäteastiaa tai kimppa-
astiaa, on tästä oltava kirjallinen lupa. Poikkeuskimppaa haetaan aina Eko-
kympiltä kirjallisesti. 
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Kaikilla kiinteistöillä on oltava sekajätteelle joko oma tai kimppa-astia, tai 
sekajäte on vietävä aluekeräyspisteeseen. Sekajätteestä on lajiteltava eril-
leen hyötyjätteet, erityisjätteet ja vaaralliset jätteet. Jätteen haltija huolehtii 
ohjeiden mukaisesta jätteiden lajittelusta ja keräykseen viemisestä.

Jätteiden lajittelu ja kerääminen 
kiinteistöiltä

Huoneistojen 
lukumäärä 
kiinteistöllä

Paperi1)Biojäte Muovi-
pakkaus

Metalli Lasi ja kera-
miikka

Kartonki-
pakkaus2)

3)
3 ja 4)

1 - 3

4 tai 
enemmän

Muut kunnan 
vastuulle 
kuuluvat 

kiinteistöt

X

X

X

X

X

X

X X

X

Jätelain mu-
kaan kaikki 
rivi- ja kerros-
talot oltava 
keräyksen 
piirissä
(ei koske 
haja-asutus-
alueita eikä 
pientaloja).

kompostointi tai erilliskeräys

niillä alueilla, joilla ei ole järjestettyä kuljetusta, voi muovipakkaukset 
lajitella ja toimittaa RINKI-ekopisteeseen tai Ekokympin lajitteluase-
malle tai jätekeskukseen. 

metalli- ja lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi ensisijaisesti 
RINKI-ekopisteelle. 

jäteastiaan saa laittaa vain pientä keramiikkajätettä. Suurikokoiset ke-
ramiikkajätteet kuten WC-pöntöt on toimitettava jätekeskukseen tai 
lajitteluasemalle.

1)

2)

3)

4)

Myös ne kiinteistöt, joita hyötyjätteiden lajitteluvelvoitteet eivät koske, 
voivat sopia jätteenkuljettajan kanssa keräykseen liittymisestä. 

Kiinteistöltä kerättyä jätettä saa luovuttaa vain Ekokympille tai tuottajayhteisöille. 

SEKAJÄTE (SEKAJÄTE ENERGIAKSI)

HYÖTYJÄTTEET on lajiteltava kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

X

X
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Mikäli erilaisten muovijätteiden toimittaminen kyseisiin keräys-
paikkoihin on kohtuutonta, ne voi laittaa sekajäte-astiaan ener-
giana hyödynnettäväksi. 

   - Muovipakkaukset (elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 
     pesuaine- ja  shampoopullot, muovikassit, -pussit ja -kääreet) 
     toimitetaan kiinteistön keräysastiaan tai RINKI-ekopisteelle.

  - Muu muovijäte (esimerkiksi muoviset astiat, lelut ja pakastus 
    rasiat) lajitellaan kiinteistön sekajäteastiaan tai toimitetaan jäte 
    keskukseen tai lajitteluasemalle. 

MUOVIPAKKAUKSET ERILLEEN MUUSTA MUOVIJÄTTEESTÄ
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Ekokympin vastaanottopaikkoja:

 - lajitteluasemat ja jätekeskus (rakennus-
jätteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, 

puutavara jne) 
 

- Risu-Mattila (puutarhajäte)  

- kierrätyskeskus Entrinki (vaarallinen jäte) 

- apteekit (lääkejätteet)

Lisätietoa: ekokymppi.fi. 
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Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Vaaral-
lista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, eikä niitä 
saa viedä alueellisiin keräyspisteisiin. Asumisessa sekä maa- ja metsäta-
loudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Ekokympin järjestä-
mään vastaanottopaikkaan. Asumisessa syntyvät lääkejätteet on toimitet-
tava apteekkiin.

Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet, kuten paristot, akut ja sähkö-
laitteet on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoi-
hin. 

Puutarhajäte ja käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti 
kiinteistöllä, on toimitettava Ekokympin vastaanottopaikkaan kuten lajit-
teluasemalle.

Rakennus- ja purkujäte on lajiteltava jäteasetuksen mukaisesti: 
 1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
 2) kipsipohjaiset jätteet
 3) kyllästämättömät puujätteet
 4) metallijätteet
 5) lasijätteet
 6) muovijätteet
 7) paperi- ja kartonkijätteet
 8) maa- ja kiviainesjätteet

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jäte-
huollosta, syntyvä jäte toimitetaan Ekokympin vastanottopaikkaan. 

JÄTEASTIOIHIN SOVELTUMATTOMAT JÄTTEET

11



Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen

JÄTEASTIAT

Kiinteistöllä on oltava jäteastioita riittävä määrä. Jäteastian pitää olla um-
pinainen, kannellinen ja ehjä. Lisäksi jäteastiassa pitää olla pyörät ja sen 
pitää olla koneelliseen tyhjennykseen sopiva. Jäteastiat ja niiden tyhjen-
nysvälit pitää mitoittaa niin, että jätteet mahtuvat jäteastioihin ja kannet 
menevät aina kunnolla kiinni.  Erilaiset rullakot, jätesäkkitelineet tai pelkät 
jätesäkit eivät kelpaa jäteastioiksi. 

Jäteastiat on pidettävä kunnossa ja puhtaina. Likaantuvia jäteastioita 
(esim. biojäteastia) on pestävä vähintään kerran vuodessa, muita jäteas-
tioita tarvittaessa. 

JÄTEASTIAN MERKITSEMINEN

Jokainen jäteastia on merkittävä tekstitarralla, jossa on astiaan kerättävän 
jätelajin nimi. Jäteastiaan merkitään myös sen tyhjentämisestä vastaavan 
tahon yhteystiedot. Jos jäteastia ei sijaitse kiinteistön välittömässä lähei-
syydessä, on jäteastiaan merkittävä astian haltijan yhteystiedot, esimer-
kiksi kiinteistön osoitetiedot. Jäteastian merkinnöistä vastaa kiinteistön 
haltija.

JÄTEASTIOIDEN TÄYTTÄMINEN

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jätteiden pitää 
aina mahtua jäteastioihin. 

Jäteastian painorajoitus: Käsin siirrettävän < 240 litran astian paino saa 
olla korkeintaan 40 kg ja 241 - 660 litran astian paino korkeintaan 60 kg. 

Jäteastiaa likaavat (pölypussit, tuhka) tai hajuhaittoja aiheuttavat (vaipat, 
kissanhiekka) jätteet on pakattava tiiviisti ennen jäteastiaan tuontia.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä, tai jäte on pakat-
tava maatuvaan pussiin (paperipussi tai biopussi). Biojäteastiaan ei saa 
laittaa nestemäistä biojätettä, vaan se on ensin imeytettävä muuhun maa-
tuvaan ainekseen (esim. talouspaperiin tai kananmunankennoon).

JÄTEASTIAT

Kiinteistöllä on oltava jäteastioita riittävä määrä. Jäteastian pitää olla um-
pinainen, kannellinen ja ehjä. Lisäksi jäteastiassa pitää olla pyörät ja sen 
pitää olla koneelliseen tyhjennykseen sopiva. Jäteastiat ja niiden tyhjen-
nysvälit pitää mitoittaa niin, että jätteet mahtuvat jäteastioihin ja kannet 
menevät aina kunnolla kiinni.  Erilaiset rullakot, jätesäkkitelineet tai pelkät 
jätesäkit eivät kelpaa jäteastioiksi. 

Jäteastiat on pidettävä kunnossa ja puhtaina. Likaantuvia jäteastioita 
(esim. biojäteastia) on pestävä vähintään kerran vuodessa, muita jäteas-
tioita tarvittaessa. 

JÄTEASTIAN MERKITSEMINEN

Jokainen jäteastia on merkittävä tekstitarralla, jossa on astiaan kerättävän 
jätelajin nimi. Jäteastiaan merkitään myös sen tyhjentämisestä vastaavan 
tahon yhteystiedot. Jos jäteastia ei sijaitse kiinteistön välittömässä lähei-
syydessä, on jäteastiaan merkittävä astian haltijan yhteystiedot, esimer-
kiksi kiinteistön osoitetiedot. Jäteastian merkinnöistä vastaa kiinteistön 
haltija.

JÄTEASTIOIDEN TÄYTTÄMINEN

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jätteiden pitää 
aina mahtua jäteastioihin. 

Jäteastian painorajoitus: Käsin siirrettävän < 240 litran astian paino saa 
olla korkeintaan 40 kg ja 241 - 660 litran astian paino korkeintaan 60 kg. 

Jäteastiaa likaavat (pölypussit, tuhka) tai hajuhaittoja aiheuttavat (vaipat, 
kissanhiekka) jätteet on pakattava tiiviisti ennen jäteastiaan tuontia.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä, tai jäte on pakat-
tava maatuvaan pussiin (paperipussi tai biopussi). Biojäteastiaan ei saa 
laittaa nestemäistä biojätettä, vaan se on ensin imeytettävä muuhun maa-
tuvaan ainekseen (esim. talouspaperiin tai kananmunankennoon).
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JÄTEASTIOIHIN EI SAA LAITTAA:

• palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä  
      (esim. käyttämättömät ilotulitteet)
• vaarallista jätettä (esim. maalit, liimat, lakat, jäteöljyt, 
      liuottimet, hapot ja emäkset)
• sähkö- ja elektroniikkalaitteita (esim. paristot, akut, loisteputket,  
 led- ja energialamput)
• lääkkeitä ja erityisjätteitä (esim. pistävät ja viiltävä jätteet)
• nestemäisiä jätteitä
• hiekotushiekkaa tai muita maa-aineksia
• suuria määriä rakennus- ja purkujätettä, puutarhajätettä tai risuja
• kuivakäymäläjätettä
• kuolleita lemmikkieläimiä
• aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa  
      jätteitä kuljettaville / käsitteleville henkilöille tai jäteastialle /  
      kuljetuskalustolle
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JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSVÄLIT

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja niin usein, että jätteet sopivat as-
tioihin, eikä hajuhaittoja tai muita haittoja synny. Jäteastiat on tyhjennettävä 
vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli 
kesäaikana (1.5.-30.9.)

Pisin tyhjennysväli 
talviaikana (1.10.-30.4.)

Sekajäte energiaksi

Biojäte, 1-3 huoneistoa

Muovipakkaukset

Biojäte, joka kerätään 
maanalaiseen säiliöön tai 
koneellisella jäähdytyksellä  
varustettuun säiliöön

Biojäte, 4 tai enemmän 
huoneistoja

Lasi

Metalli

Kartonki

Paperi

8 viikkoa 8 viikkoa

2 viikkoa 4 viikkoa

 1 viikko

8 viikkoa8 viikkoa

4 viikkoa4 viikkoa

 4 viikkoa

8 viikkoa

8 viikkoa8 viikkoa

8 viikkoa8 viikkoa

8 viikkoa

tarvittaessa tarvittaessa
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Irrota keskiaukeama ja
 ota kodin lajitteluohjeet 

talteen!

LAJITTELUOHJEET



Kiinteistön jäteastiaan tai Rinki-ekopisteelle:Kiinteistön jäteastiaan tai Rinki-ekopisteelle:

• ruoantähteet
• kahvin ja teen porot suodatin-
   pusseineen
• vihannesten ja hedelmien kuoret
• kasvien osat
• talouspaperit, lautasliinat

Ennen keräysastiaan laittamista pakkaa
biojäte paperipussiin tai ohueen muovipussiin 
ja laita kinkkurasvat, keitot ja nesteet maito-
purkkiin.

• käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet
  ja kodin tekstiilit
• muut kuin pakkausmuovit  

(lelut, pakastusrasiat, hammasharjat jne.)
• vaipat ja muut hygieniatuotteet
• pölypussit ja siivousjätteet
• hehku- ja halogeenilamput
• tupakantumpit, purukumit ja tuhka
• pienet puuperäiset jätteet
• lemmikkieläinten kuivikkeet
• kananmunankuoret, käsipyyhepaperit

• lasipurkit
• pantittomat lasipullot

Lasipakkaukset suositellaan  
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

Biojäte

Lasipakkaukset

Sekajäte energiaksi

• posliini, keramiikka
• kristalli, peililasi
• lasiastiat, opaalilasi 
• lasiset lääkepakkaukset

Vie kiinteistön lasinkeräykseen
tai lajitteluasemalle / jätekeskukseen.

Lasi ja keramiikka

• metallipurkit ja -kannet
• alumiinifoliot
• tyhjät ja kuivat maalipurkit

Metallipakkaukset suositellaan  
toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

• kattilat ja pannut
• ruokailuvälineet
• jatkojohdot, datakaapelit 
• muu kotitalouden pienmetalli

Vie kiinteistön metallinkeräykseen
tai lajitteluasemalle / jätekeskukseen.

Metallipakkaukset

Muut metallijätteet

Taloyhtiöissä 
metalli- ja lasijäte 
kerätään samaan 

jäteastiaan!



• postiluukusta tulleet paperit
• sanoma- ja aikakauslehdet
• mainokset ja kirjekuoret
• luettelot ja kirjat  (poista muovitetut 
  ja kovat kannet)
• kopio- ja tulostinpaperit
• postikortit

 

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
  (jogurttipurkit ja leikkele-, juusto- ja valmis-

ruokapakkaukset yms.)
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit
• muovikassit, -pussit ja -kääreet 

Vie puhtaina ja kuivina kiinteistön muovipakkaus-
keräykseen tai Rinki-ekopisteelle.

  Muovipakkauksia otetaan vastaan myös lajittelu-
asemilla ja jätekeskuksessa.

Mikäli muovipakkauksien toimittaminen em. 
keräyspisteisiin on kohtuutonta, 
ne voi laittaa sekajätteeseen.

• maalit, liimat, lakat
• liuottimet, kemikaalit
• öljyt ja öljyiset jätteet
• hapot ja emäkset
• ajoneuvojen akut
• kasvinsuojeluaineet

• verkkovirralla, akulla tai 
paristolla toimivat laitteet

• jääkaapit, pakastimet, TV:t, 
tietokoneet jne.

• loisteputket energian-
säästölamput, led-lamput

• aaltopahvipakkaukset, kartonkitölkit 
• kartonkiset salaatti- ja einesvuoat yms.
• juomien kartonkiset/aaltopahviset pakkaukset
• muro- ja keksipaketit, pizzalaatikot, munakennot
• paperipussit ja -kassit, käärepaperit
• kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt

Kauppaan:Kauppaan:

Teippaa virtanavat piiloon ja 
pussita vuotaneet paristot.

Apteekkiin:Apteekkiin:

Lajitteluasemalle Lajitteluasemalle 
tai Entrinkiin:tai Entrinkiin:

 • elohopeakuumemittarit 
 • nesteet, tahnat, geelit
 • jodivalmisteet
 • bromivalmisteet
 • sytostaatit

Tuo alkuperäispakkauksissaan 
ja erillään toisistaan:
  

Paristot

Lääkkeet

Vaarallinen jäte

Sähkölaitteet

Lisätietoa
www.ekokymppi.fi 
www.kierrätys.info
www.rinkiin.fi

Muovipakkaukset

Kartonkipakkaukset

Paperi



Kiitos, kun lajittelet.
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Astian tyhjennysväli on sovittava kuljetusyrittäjän kanssa ajoreittiin ja ai-
katauluun sopivaksi. Vähän jätettä tuottavilla talouksilla on mahdollista 
hakea määräyksistä poikkeavaa tyhjennysvälin pidennystä Ekokympiltä 
kirjallisesti. Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistö 
on käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Keskeytyksestä 
on ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle. 

    
Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen (kiinteistöllä sopimus jäteura-
koitsijan kanssa) kuuluvan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennet-
tävä kesäaikana (1.5. -30.9.) vähintään yhden kerran. Muutoin jäteastia on 
tyhjennettävä tarpeen mukaan, kun kiinteistöä käytetään.
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Jätteen keräyspaikka

Jätteen keräyspaikka (aitaus, katos, jätehuone) on sijoitettava riittävän 
kauas asuinrakennuksen ilmanottoaukoista ja ikkunoista. Keräyspaikkaan 
on päästävä ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä suoraan ulkotilas-
ta. Jos keräyspaikassa on luiska, sen on oltava mahdollisimman loiva. Jos 
keräyspaikassa on ovi, se on varustettava laitteella (esim. haka), jolla ovi 
saadaan pysymään auki. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät. Ovi voi 
olla lukittava, mutta silloin kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jät-
teenkuljettajalla on oveen sopiva avain. 

Keräyspaikassa on oltava riittävä valaistus, ja lattian on oltava vaakasuora 
ja kulutusta kestävä. Jäteastiat täytyy olla siirrettävissä tyhjennettäväksi 
siten, ettei muita jäteastioita tarvitse siirtää. Jätehuoneen ilmastoinnista 
ja viemäröinnistä  täytyy huolehtia. Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää 
muuna varastona.

Jäteauton on päästävä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin 
päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Astiat, jotka eivät ole käsin siirret-
tävissä (esim. syväkeräyssäiliöt), on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee 
esteettä tyhjentämään ne. 

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikkaan johtavan ajoväylän kunnossapi-
dosta (esim. auraus, hiekotus) ja siisteydestä. Jäteastioille johtavan ajo-
väylän pitää olla jäteauton painon kestävä.

Jätteiden keräyksestä ei saa olla haittaa tai vaaraa kiinteistön muulle käy-
tölle. Keräyspaikan sijainnissa on otettava huomioon paloturvallisuuteen 
liittyvät säännökset ja kunnan rakennusjärjestys.
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ALUEELLISET KERÄYSPAIKAT

Keräyspaikoista vastaavat tahot huolehtivat pisteiden ylläpidosta, puhdis-
tamisesta ja tyhjentämisestä sekä siitä, ettei keräyspaikasta koidu terveys-
haittaa tai ympäristön roskaantumista. 

Keräyspaikasta vastaavan tahon yhteystiedot on oltava nähtävillä 
keräyspaikalla.
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Alueellisia keräyspaikkoja ovat Ekokympin aluekeräyspisteet, Rinki Oy:n 
Rinki-ekopisteet sekä jätehuolto-osuuskuntien keräyspisteet. 

Näille keräyspaikoille voi viedä vain jäteastian määräämiä jätteitä. Esimer-
kiksi aluekeräyspisteille voi viedä sekajätettä ja keräyspaperia. Jätteitä ei 
saa jättää jäteastian ulkopuolelle. Jos astiat ovat täysiä, jätteet on mahdol-
lisuuksien mukaan vietävä toiselle vastaavalle keräyspaikalle. 
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Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää puutarhajätettä, biojätettä, 
kuivakäymäläjätettä ja vähäisiä määriä harmaiden jätevesien käsittelyjär-
jestelmään kertyvää lietettä. Kompostiin saa laittaa vain kompostoituvaa 
jätettä. Kompostorin sijoituksesta, käytöstä ja ylläpidosta ei saa aiheuta 
haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Kompostoinnista on ilmoi-
tettava Ekokympille.

Elintarvikejätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa, hyvin il-
mastoidussa ja haittaeläinsuojatussa kompostorissa.

Jätteen omatoiminen käsittely

KOMPOSTOINTI
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Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostoris-
sa, kompostointikehikossa tai aumassa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa 
puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. 

Kompostimassan saa poistaa kompostorista, kun jätteet ovat maatuneet.  
Jälkikypsytyksen voi tehdä kompostorin ulkopuolella.
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Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamo-
lietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin 
ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja 
jonka valumavesien pääsy maahan estetty. Ulosteperäisen jätteen kom-
postointiaika on vähintään yksi vuosi. 

Elintarvikejätteen voi kompostoida myös kompostointikäymälässä.



Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Taajama-alueen ulkopuo-
lella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja 
metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia 
olkia ja hakkuutähteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä, kuten keskuslämmityskattilassa tai takassa, saa 
polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vä-
häisiä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia.  
Muovia ei saa polttaa lainkaan. 

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

JÄTTEEN POLTTAMINEN
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Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 
Taajama-alueella saa yksittäiset pienikokoiset eläimet ja haja-asutusalu-
eella myös muut eläimet haudata sopivaan paikkaan, mikäli se ei aiheuta 
vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle, eikä hautaamista ole muilla 
määräyksillä kielletty (Evira, ympäristösuojeluviranomainen). 

Metsästyksessä syntyvät teurasjätteet saa jättää maastoon, jossa seuralla 
on metsästysoikeus. Teurasjätteiden maastoonjättämisestä ei saa aiheu-
tua haittaa ihmisille ja ympäristölle. 

JÄTTEEN HAUTAAMINEN

MUU OMATOIMINEN KÄSITTELY

Jätemyllyn liittäminen yleiseen jätevesiviemäriin  ilman erillistä lupaa on 
kielletty, samoin rasvan ja ruokaöljyn kaataminen viemäriin. 
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TYHJENNYSVÄLIT JA LIETTEEN TOIMITTAMINEN KÄSITELTÄVÄKSI

Lietteet

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteen tyhjennyksistä.
Saostussäiliöt, pienpuhdistamojen lietetilat ja muut vastaavat säiliöt on 
tyhjennettävä lietteestä vakituisessa asuinkäytössä olevilla kiinteistöillä 
vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan kiinteistöillä vähintään kolmen 
vuoden välein. 

Umpisäiliö on tyhjennettävä tarvittaessa. Täyttymistä ja täyttymishälytti-
men toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Hiekanerotus-, öljynerotus- ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyh-
jennettävä vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tar-
kastettava säännöllisesti.
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Fosforinpoistokaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä vähintään kerran 
vuodessa.

Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaisille toimijoille, jotka on 
hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Lietteet on toimitet-
tava Ekokympin osoittamaan vastaanottopaikkaan. 

Jos kiinteistö on käyttämättönänä, lietejätteen tyhjennykset ja kuljetukset 
voidaan keskeyttää määräajaksi. Keskeytyksestä on ilmoitettava Ekokym-
pille.

Jos  lietettä  käsitellään itse joko kompostoimalla tai  peltolevityksin, tu-
lee  asiasta ilmoittaa kirjallisesti Ekokympille vain WC-vesien  osalta.  WC-
vesien  peltolevitys vaatii aina kalkkistabiloinnin.

LIETTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY
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Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.7.2018 ja niillä kumotaan 
1.1.2006 voimaan tulleet Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuolto-
määräykset.

Metallin, lasin ja kartongin ja muovipakkausten kerääminen kiinteistöillä 
on aloitettava 31.12.2018 mennessä. 

Jäteastioiden merkitseminen tarroilla on myös tehtävä 31.12.2018 
mennessä. 

Energiajätteen keräys lopetetaan 31.12.2018.

Voimaantulo ja siirtymäajat

Ekokymppi voi yksittäistapauksissa ja perustelluista erityisistä syistä myön-
tää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeaminen ei 
saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Jätehuoltomääräyksistä 
poikkeaminen

ASIAKASPALVELU
Puh. 08 636 616, avoinna arkisin klo 9 - 17

info@ekokymppi.fi
www.ekokymppi.fi

Lisätietoa

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Käyntiosoite: Viestitie 2, 87700 Kajaani
Avoinna arkisin klo 9 - 15
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