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Tiedote jätelautakunnan kokouksesta 2.6.2022 – Jätehuoltomääräykset uudistumassa 
 

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä muutetaan? 
 
Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä. Määräyksillä edistetään 
kierrätystä ja varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.  
 
Jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Uudistuksella toimeenpannaan jäte-
lainsäädännön kiristyneet kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet ja sovitetaan ne paikallisiin olosuh-
teisiin. Samalla päivitetään mm. kompostointia ja jäteastioiden tyhjennyksiä koskevia säännöksiä.  
 

Laajenevat kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet 
 
Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat tiukentumassa määräyksissä jäteasetuksen vaatimusten mu-
kaisesti. Nykyisin kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava ke-
räys sekajätteen lisäksi biojätteelle ja kartonkipakkauksille. Vuoden 2023 heinäkuusta lähtien näillä kiinteis-
töillä on oltava keräys myös muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille. Keräys on laajenemassa alueella noin 
600 sellaiselle 5–9 huoneiston kiinteistölle, joilla näitä kaikkia jätelajeja ei ole vielä keräyksessä. 
 
Suurimmissa taajamissa on kerättävä kaikilta asuinkiinteistöiltä sekajätteen lisäksi biojäte heinäkuusta 2024 
alkaen. Tämä omakotitalojakin koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja 
Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa. Uusia biojätteen keräyksen piiriin tu-
levia kiinteistöjä on noin 7 000. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle. 
 
Jätekukko tulee tiedottamaan keräyksestä ja järjestämään palvelun kaikille niille kiinteistöille, joita uudet 
keräysvelvoitteet koskevat. Alle viiden huoneiston kiinteistöille ei ole tulossa erilliskeräysvelvoitetta pakkaus-
jätteille. Myöskään biojätteen keräykselle ei ole alle viiden huoneiston kiinteistöillä velvoitteita muualla kuin 
em. isoimmissa taajamissa. Kierrätettävien jätteiden keräyksen voi kuitenkin halutessaan tilata Jätekukolta, 
jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai taajamien välisillä keskeisillä kuljetusreiteillä. Pakkausjätteiden keräyk-
seen on tarjolla myös ekopisteet. 
 

Kompostointisääntelyyn muutoksia 
 
Biojätteen kompostointiin ei ole velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Biojätettä eli 
elintarvikejätteitä kompostoitaessa on oltava jatkossakin suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon hait-
taeläinten pääsy on estetty. Tarkoitus on kuitenkin väljentää sääntelyä niin, ettei kompostorilta edellytetä 
lämpöeristystä, jos vain tilavuutta biojätteelle on riittävästi myös talvella, kun komposti voi jäätyä. Lämpö-
eristysvaatimuksen poistamisella pyritään madaltamaan kompostoinnin aloittamiskynnystä. 
 
Uudessa jätelainsäädännössä edellytetään ilmoituksen tekemistä jätehuoltoviranomaiselle, jos biojätteet 
kompostoidaan kiinteistöllä. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostointi-ilmoitus tehdään jatkossakin kun-
tien jäteyhtiölle, Jätekukolle, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Ilmoitus kompostoinnista 
on tehtävä viimeistään vuoden 2023 alussa. Jos ilmoitus on kuitenkin jo tehty viimeisen viiden vuoden aika-
na, ei sitä tarvitse tehdä nyt uudestaan. Jätekukko tiedottaa asiakkaita, kun ilmoitus on tarvetta uusia.  
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Jäteastioiden tyhjennysväleihin väljennyksiä 
 
Kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä määräysten mukaan säännöllisesti riittävän tiheillä tyhjennysväleillä, 
jottei jätteistä aiheudu haittoja ja jottei niitä ohjaudu epäasianmukaiseen käsittelyyn jäteastioiden ylitäytön 
vuoksi.  
 
Sekajätteen tyhjennysväliä on tarkoitus väljentää hieman, kun jätettä syntyy kiinteistöllä vain vähän. Jatkossa 
ne kiinteistöt, joilla on käytössä pieni jäteastia ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, voisivat tyh-
jennyttää jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä kiinteis-
töllä asuu. Tähän asti pidennetty tyhjennysväli on ollut mahdollinen vain 1–2 henkilön talouksille. Väljennyk-
sellä kannustetaan jätteiden lajitteluun ja sekajätteen synnyn vähentämiseen.  
 
Pientaloille ja pienille taloyhtiöille mahdollistetaan biojätteen keräykselle neljän viikon tyhjennysväli talviai-
kaan. Muutoksella pyritään biojätteen erilliskeräyksen edistämiseen, kun biojäteastiaa ei ole tarvetta tyhjen-
tää niin usein kuin ennen. Kesällä tyhjennykset on tehtävä tiheämmin, jottei haittoja aiheudu. 
 

Jätteenkuljetusaikoihin joustoa 
 
Jätehuoltomääräyksissä on aikarajat jätteiden kuormaamiselle taajamissa asuinkiinteistöjen läheisyydessä. 
Aikarajoja esitetään väljennettäväksi jonkin verran entisestä. Tavallisesti jätteenkuljetukset hoidetaan arkisin 
klo 6–22. Jätekukko on kokeillut kahteen eri otteeseen laajennettuja kuljetusaikoja ja näiden kokeilujen poh-
jalta esitetään, että jatkossa kuormaaminen olisi mahdollista arkisin klo 5–23. Tarkoituksena on kuitenkin, 
ettei jätteitä kuormata säännönmukaisesti näillä aikaväleillä, vaan ainoastaan silloin, kun tälle on tarvetta 
haastavien olosuhteiden, kuten hankalien sääolosuhteiden, vuoksi. Kuormausaikojen laajennuksella pyritään 
siihen, että jäteastiat saataisiin tyhjennettyä aina tyhjennysrytmin mukaisina oikeina päivinä niin, ettei jä-
teastioiden ylitäyttöjä tule.  
 

Vaikutusmahdollisuudet määräyksiin 
 
Jätehuoltomääräykset ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin. 
Uudistettavat määräykset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan jätelautakunnan verkkosivulla 
www.jatelautakunta.fi. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 31.8. asti mielipiteitä uudistuksesta. Jätelau-
takunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista tämän vuoden lopussa, jotta uudet määräykset voisivat 
tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 
 
 

Lisätiedot jätehuoltomääräysten uudistuksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalta  
- Saija Pöntinen, palvelupäällikkö, puh. 044 718 5066, saija.pontinen@kuopio.fi 
- Hanna Kisonen, suunnittelija, puh. 044 718 5667, hanna.kisonen@kuopio.fi 

 
Lisätiedot jätehuoltopalvelujen järjestämisestä Jätekukolta 

- Palvelupäällikkö Kati Försti, puh. 044 368 0152, kati.forsti@jatekukko.fi 

Kattavat tiedot kokousasioista on jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjassa, www.jatelautakunta.fi/kokoukset 
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