Jätehuoltomääräysten lukijalle
Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella
Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella, Pukkilassa ja Sysmässä.
Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Niillä tarkennetaan lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta. Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan
muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan määräyksistä tiukempaa.
Ensisijaisesti tulee pyrkiä vähentämään jätteen määrää. Toissijaisesti jäte on kierrätettävä. Kun
kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esim. energiana. Viimeisenä
vaihtoehtona on jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. Jätehuoltomääräyksillä edistetään etusijajärjestyksen toteutumista ja kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamista.

Jätehuoltoon liittyminen
Kaikilla käytössä olevilla vakituisilla ja vapaa-ajan asunnoilla tulee olla jätteenkuljetus.

käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina. Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää:

Jätteenkuljetukseen
liittymisvelvollisuus
koskee myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa toimivia kiinteistöjä sekä niitä liikekiinteistöjä, jotka käyttävät yhteisiä keräysvälineitä asuinkiinteistöjen kanssa.

 kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä
enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
 kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
 vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan
veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu
venepaikan yhteyteen.

Heinolan ja Sysmän taajama sekä Asikkala, Hollola, Lahti, Myrskylä, Orimattila
(pl. Artjärvi), Padasjoki ja Pukkila
Alueella jätteenkuljetukseen liitytään hankkimalla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat ja niille jätteenkuljetus. Asukkaan
tulee varmistua, että jätteenkuljettaja on hyväksytty ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin.
Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttämisestä. Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat
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Mikäli kiinteistön haltija ei liity jätteenkuljetukseen jätelautakunnan kehotuksesta huolimatta, jätelautakunta siirtää asian kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten
rikkojaa korjaamaan toimintansa. Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen
antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä
tai muuten laiminlyö velvollisuutensa, valvontaviranomainen voi aloittaa hallintopakkomenettelyn.

Heinolan ja Sysmän haja-asutusalue sekä
Kärkölä ja Orimattilan Artjärvi
Jätteenkuljetukseen liitytään hankkimalla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat ja
niille jätteenkuljetus.
Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttämisestä. Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat
käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina. Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää:
 kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä
enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
 kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
 vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan
veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu
venepaikan yhteyteen.
Mikäli kiinteistöltä ei ole mahdollista käydä
tyhjentämässä kiinteistökohtaisia jäteastioita, voi kiinteistö liittyä aluekeräyspisteasiakkaaksi.
Liittyminen aluekeräyspisteasiakkaaksi voi
tapahtua myös Päijät-Hämeen jätelautakunnan aloitteesta. Jätelautakunta ilmoittaa
kiinteistön haltijalle liittämisestä ja sen perusteista etukäteen. Asukkaalla on velvollisuus maksaa Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymän taksan mukainen jätemaksu jätteenkuljetuksesta.

Jätteiden lajittelu
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Pientalot ja vapaa-ajan asunnot, kerrostalot tai rivitalot, joissa alle 10 asuntoa




Sekajäte
Energiajäte
Paperi kerätään maksutta kerros- ja rivitaloalueilla, keräysvelvoite
ei koske pientaloja

Kerrostalot, joissa vähintään 10 asuntoa








Sekajäte
Energiajäte
Biojäte
Kartonki
Metalli
Lasi
Paperi kerätään maksutta kerros- ja rivitaloalueilla, keräysvelvoite
ei koske pientaloja

Biojäte, kartonki, metalli ja lasi tulee erilliskerätä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaava-alueella. Velvoite ei koske Orimattilan Artjärveä ja Hollolan Hämeenkoskea.
Muut kuin asuinkiinteistöt
Seuraavat lajitteluvelvoitteet koskevat muita
kiinteistöjä, joilla on liittymisvelvollisuus:
 Sekajäte
 Energiajäte
 Biojäte, jos kertyy keskimäärin yli 50 l
viikossa
 Kartonki, jos kertyy keskimäärin yli 20
kg viikossa
 Metalli, jos kertyy keskimäärin yli 20 kg
viikossa

 Lasi, jos kertyy keskimäärin yli 20 kg
viikossa
 Pahvi, jos kertyy keskimäärin yli 20 kg
viikossa
 Paperi kerätään maksutta kerros- ja rivitaloalueilla, keräysvelvoite ei koske
pientaloja
 Puu, jos kertyy yli 50 kg viikossa
Biojäte, kartonki, metalli, lasi, pahvi ja puu
tulee erilliskerätä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaava-alueella. Velvoite ei koske Orimattilan Artjärveä
ja Hollolan Hämeenkoskea.
Lasin, metallin, kartongin, muovin ja paperin aluekeräys
Jos kiinteistöllä ei ole lasin, metallin, kartongin tai muovin erilliskeräystä, asuinkiinteistöt voivat toimittaa lasi-, metalli-, kartonki- ja
muovipakkaukset tuottajien järjestämiin alueellisiin keräyspisteisiin. Tiedot keräyspaikoista löytyvät Suomen Pakkauskierrätys
RINKI Oy:n internetsivuilta rinkiin.fi.
Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään tuottajien järjestämissä
alueellisissa keräyspisteissä. Paperin alueellisista keräyspaikoista löytyy tarkempaa tietoa valtakunnallisesta keräyspistehausta
www.kierratys.info.

Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jäteastioiden koko on mitoitettava syntyvään jätemäärään niin, että ne
ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.
Lahden kaupunki
Päijät-Hämeen jätelautakunta
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Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti:
Sekäjäte
Sekajäte, kompostoi/erilliskerää biojätteen
Energiajäte
Biojäte
Biojäte, koneellisesti jäähdytetty säiliö
Kartonki
Metalli
Lasi
Muovi

tyhjennysväli
2 viikkoa
16 viikkoa
16 viikkoa
2 viikkoa
4 viikkoa
26 viikkoa
26 viikkoa
26 viikkoa
26 viikkoa

Kompostointi ja muu omatoiminen hyödyntäminen
Kiinteistöllä voidaan kompostoida kiinteistöllä syntyvää:






biojätettä
puutarhajätettä
kuivakäymäläjätettä
lemmikkieläinten ulosteita
pienpuhdistamon kiinteää ylijäämälietettä
 harmaiden jätevesien lietettä, mikäli
käytettävien vesien määrä on kiinteistöllä vähäistä (rinnastettavissa kantoveteen)
 vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja
 fosforinpoistokaivojen massoja
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista tai
haittaa ja vaaraa ympäristölle.

Risuja voidaan hakettaa ja puiden lehtiä
sekä heinää silputa ja käyttää hyödyksi viherrakentamisessa. Puutarhajätettä ei kuitenkaan saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.
Jätteen poltto on jätehuoltomääräysten alueella kielletty. Haja-asutusalueella voidaan
avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia
risuja, oksia ja puhdasta puuta. Kiinteistön
tulipesissä voidaan myös polttaa lämmityksen yhteydessä puhdasta puuta, oksia, risuja ja käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia.
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.

Asumisessa syntyvät lietteet
Liittyminen
Asuinkiinteistöille tulee tilata sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen tyhjennys
säännöllisesti. Asukkaan tulee varmistua,
että jätteenkuljettaja on hyväksytty ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin.
Jätteenkuljetukseen
liittymisvelvollisuus
koskee myös koulutuslaitoksia, sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä julkisen hallinnon
kiinteistöjä.
Lietteen tyhjennysvälit
Sako-ja umpikaivot on tyhjennettävä seuraavasti:
 Saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete
vähintään kerran vuodessa
tai mikäli jätevesisuunnitelma tai valmistajan ohje edellyttää niin tiheämmin

Lahden kaupunki
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Kaupunginhallituksen toimiala
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 Umpisäiliöt tarvittaessa, suositeltavaa
on kuitenkin tyhjentää umpisäiliö kerran vuodessa, jotta kiintoaines ei kovettuisi säiliöön. Täyttymistä ja hälytyksen toimintaa on seurattava vähintään
kerran vuodessa.
Kiinteistön haltijan tulee pitää kirjaa lietteenpoistosta.
Hiekan-, rasvan- ja öljynerotuskaivot sekä
fosforinpoistokaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja niiden tyhjennys on
suoritettava tarvittaessa.
Lietteen omatoiminen hyödyntäminen
Asumisesta syntynyt liete voidaan hyödyntää
maanparannusaineena omalla pellolla. Lietteen levitys edellyttää, että liete on käsitelty
kalkkistabiloimalla tai muulla vastaavalla
Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä menetelmällä. Lietteen levityksestä tulee tehdä ilmoitus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle viimeistään 30 vrk ennen
toiminnan aloittamista.

Vaaralliset jätteet
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, sekä terveydelle tai ympäristölle
vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa
syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:
 paristot
 erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on
kiinteästi liitettynä
 loisteputket ja elohopealamput
 maalit, lakat, liimat ja liuottimet
 eräät puhdistusaineet
 kyllästetty ja käsitelty puu
 torjunta-aineet
 jäteöljyt ja öljyiset jätteet

 lääkejätteet
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa
tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Vaaralliset
jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta on käytävä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet.
Vaaralliset jätteet toimitetaan niille erikseen
järjestettyihin vastaanottopaikkoihin.

Rakennus- ja purkujäte
Rakennustyömaalla on lajiteltava ja kerättävä erikseen ainakin seuraavat jätelajit:
 betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
 kipsipohjaiset jätteet
 kyllästämättömät puujätteet
 metallijätteet
 lasijätteet
 muovijätteet
 paperi- ja kartonkijätteet
 maa- ja kiviainesjätteet
Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä,
joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava sille erikseen määrättyihin paikkoihin
tiiviisti pakattuna. Asbestityötä saavat tehdä
vain siihen pätevyyden hankkineet yritykset,
joilla on aluehallintoviraston lupa suorittaa
asbestipurkutöitä.
Asuinkiinteistön omistajan huolehtiessa itse
rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta,
syntyvä on jäte toimitettava Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n osoittamaan käsittelyyn.

Ota yhteyttä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen, jos huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai
terveyshaittaa tai roskaantumista.

Elinkeinotoiminnan jätehuolto
Jätehuoltomääräykset
koskevat
elinkeinotoimintaa siltä osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista,
kuten jäteastioiden sijoittamisesta.
Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi pyytää
Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:ltä jätteidensä
käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden perusteella esimerkiksi yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Tällöin jätehuoltomääräykset
koskevat elinkeinotoiminnan harjoittajaa
niiltä osin kuin asiasta on sovittu elinkeinotoiminnan harjoittajan ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n välillä.
Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan jäte
kerätään yhdessä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen
kanssa, koskevat jätehuoltomääräyksissä

Roskaantumisen ehkäisy
Lahden kaupunki
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Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta siten, että siitä voi
aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Siivoamisvelvollinen
on ensisijaisesti roskaaja. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tien pitäjällä, jos roskaantuminen on aiheutunut tien
käyttämisestä. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain
mukaan kuulu muulle taholle. Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita.
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annetut määräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa täysimääräisesti.
Jätehuoltomääräykset kattavat myös maaja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten
jätteiden jätehuollon, mikäli toiminnassa
syntyvien jätteiden määrä ei ole kohtuuton.

Jätteiden kuljetus ja vastaanotto
Vain jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja tai kuljetusyritys voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on esitettävä voimassa
oleva ote jätehuoltorekisteristä, mikäli asukas tai muu jätteenkuljetuksen tilaaja sitä
pyytää.
Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava
mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen
kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta.
Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla.
Kunnan vastuulle kuuluva kiinteä yhdyskuntajäte ja asumisessa syntyvä sako-ja umpikaivoliete kuljetetaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan. Lista Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamista jätteen vastaanottopaikoista on saatavana
osoitteesta www.phj.fi.
Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi toimitetaan tuottajan osoittamaan
vastaanottoon.

Lahden kaupunki
Päijät-Hämeen jätelautakunta
Kaupunginhallituksen toimiala
jatelautakunta@lahti.fi
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Yhteystiedot
Päijät-Hämeen jätelautakunta
www.lahti.fi/jatelautakunta
Asiakaspalvelu:
jatelautakunta@lahti.fi
p. 044 416 4352 ma-to 12-15, pe 8-11
Sähköiset lomakkeet: lahti.fi/jatelautakunta
Paperiset lomakkeet: kuntien palvelupisteet
 Jätehuoltomääräysten mukaiset ilmoitukset: kompostointi-ilmoitus, yhteinen
jäteastia -ilmoitus, jätehuollon keskeytysilmoitus
 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, muu jätehuoltomääräyksistä
poikkeaminen
 Jätemaksun kohtuullistaminen

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
 Ilmoitus yli 500 henkilön yleisötilaisuuden jätehuollon järjestämisestä

Neuvonta: jätehuoltoon liittyminen ja jätteiden lajittelu
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
www.phj.fi
Palvelunumero:
p. 03 871 1710 arkisin ma-pe 9-15

