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1. luku: YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Soveltamisala
Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen
lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

2 § Määritelmät

Näitä määräyksiä noudatetaan Joensuun kaupungin, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien alueella.
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

aluekeräyspisteellä alueellisen jätehuoltoyhtiön tai kunnan ylläpitämää
yhteiskeräyspistettä, joka on tarkoitettu asumisessa syntyneelle sekalaiselle yhdyskuntajätteelle;
alueellisella jätehuoltoyhtiöllä Puhas Oy:tä;

biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa
puutarha- ja puistojätettä;

erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka
eivät ole vaarallisia jätteitä;

hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan ottaa talteen, käyttää uudelleen tai muutoin hyödyntää ja jonka keräys ja vastaanotto on järjestetty;

hyötyjätteen kuljettajalla jätteenkuljettajaa, joka toimii tuottajayhteisön
valtuuttamana hyötyjätteen kerääjänä;
hyötyjätteiden keräyspisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen
käyttöön tarkoitettuja keräysvälineitä eri hyötyjätteitä varten;

Joensuun alueellisella jätelautakunnalla Joensuun kaupungin, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteistä lautakuntaa, joka
mainittujen kuntien erikseen hyväksymän sopimuksen mukaisesti huolehtii erikseen määritellyistä viranomaistehtävistä;

jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on;

jätteiden keräysvälineillä säkkejä, astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä sekä sako-, umpi- ja erotuskaivoja, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan sieltä kuljettamista varten;
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kartongilla käytöstä poistettua kierrätyskelpoista
a) kuitupakkausta, kuten kartonkista maito- tai mehutölkkiä, keksi- tms.
pakkausta, paperipussia, -kassia tai -säkkiä, pahvilaatikkoa, munakennoa ja
kartonkista kertakäyttöastiaa sekä
b) puhdasta ja kuivaa aaltopahvia, kuten aaltopahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia ja voimapaperia sekä ruskeita kirjekuoria ja paperikasseja;
kompostoinnilla pääasiassa biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa;

kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kunnan vastuulle kuuluvan
yhdyskuntajätteen kuljetusta suoraan kiinteistöiltä sekä aluekeräyspisteistä;

lasilla käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua kierrätyskelpoista lasia;

lietteellä sako- ja umpikaivolietettä tai hiekan- ja rasvanerotuskaivojen
lietettä sekä muita vastaanoton ja käsittelyn kannalta vastaavia aineita;

lähikiinteistöillä naapurikiinteistöjä tai muita lähekkäin sijaitsevia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kaikille yhteisen kulkureitin varrella;

maa- ja kiviaineksella rakennus- tai maa- ja vesirakennustoiminnassa
syntyvää maa- ja kiviainesjätettä, joka ei sisällä vaarallisia aineita;

muovilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua kierrätyskelpoista muovia;

paperilla kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta;

pienmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta kierrätyskelpoista metallijätettä;

puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta
niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;

riskijätteellä terveydenhuollon laitosten viiltäviä ja pistäviä jätteitä, kudosjätteitä tai näihin verrattavia jätteitä;

sekalaisella yhdyskuntajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun
jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen hyötyjätteet jätelajeittain,
vaaralliset jätteet, riskijätteet sekä erityisjätteet;

suurella yleisötilaisuudella tilaisuutta, johon ennakoidaan osallistuvan
yhtä aikaa yli 500 henkilöä;

tuottajavastuulla tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista;
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vaarallisella jätteellä (aikaisemmin ongelmajäte) jätettä, jolla on palotai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen,
ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus;

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.

2. luku: JÄTTEIDEN KERÄYS JA LAJITTELU
3 § Keräysvälineet

Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:

1) käsin siirrettävissä olevia kannellisia, pyörällisiä ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita ja pahvirullakoita, jotka soveltuvat puristinlaittein
varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
2) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen
jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
3) maahan upotettavia jätesäiliöitä, jotka voidaan tyhjentää koneellisesti
jäteautoon kiinteistöllä;
4) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä ja
5) sako- ja umpikaivoja sekä erotuskaivoja, jotka on rakennettu hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Biojätteiden keräyksessä tulee käyttää 120–240 litran suuruisia konekuormattavia jäteastioita. Määräys ei koske niitä biojätteiden syväkeräysvälineitä, jotka on otettu käyttöön ennen näiden jätehuoltomääräysten
voimaan tuloa.

Jätteen haltijan tulee uusia yhdyskuntajätteen (pl. sako- ja umpikaivojen
lietteet) keräysvälineet kohtien 1–3 mukaisiksi 30.4.2013 mennessä. Alueellinen jätehuoltoyhtiö voi laskuttaa jätetaksan mukaista ”jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka” -lisämaksua käsin siirrettäväksi tarkoitetun pyörättömän jäteastian tyhjentämisestä.
Joensuun alueellinen jätelautakunta voi sallia muidenkin keräysvälineiden
käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ne soveltuvat jätelautakunnan alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään.

4 § Yhteiset keräysvälineet

Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä
keräysvälineitä (kimppa-astioita). Joensuun alueellinen jätelautakunta voi
hakemuksesta hyväksyä myös muiden kuin lähikiinteistöjen yhteisten keräysvälineiden käyttämisen.

Jätteen haltija voi toimittaa vapaa-ajan asunnon jätteet vakituisen asunnon
jätteenkeräysvälineeseen, jos aluekeräyspiste tai käytettävissä oleva yhteinen keräysväline sijaitsee kauempana vapaa-ajan asunnosta kuin jätteen
haltijan vakituinen asunto.
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Yhteisen keräysvälineen koko on mitoitettava riittävän suureksi ja yhteiskeräyksen osakkaiden lukumäärään nähden sopivaksi.

Yhteisten keräysvälineiden käyttämisestä tulee ilmoittaa alueelliselle jätehuoltoyhtiölle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Joensuun
alueellinen jätelautakunta voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa jätteenkuljetukselle.

5 § Käymäläjätteen keräys

Kuivakäymäläjäte voidaan kompostoida kiinteistöllä tai toimittaa asianmukaiseen käymäläjätteelle tarkoitettuun jätehuoltoon. Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät tai käymälät, joista jäte siirretään erikseen kompostoitavaksi, on varustettava tiiviillä pakkauksella tai astialla.

Käymälä, jonka luo pääsee imutyhjennykseen soveltuvalla kuljetusajoneuvolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla.
Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä.

6 § Keräysvälineiden merkitseminen

Keräysvälineissä voidaan tarvittaessa käyttää seuraavia värejä:

Paperi ja pahvi
Kartonki
Metalli
Keräyslasi
Biojäte
Vaaralliset jätteet
Sekalainen yhdyskuntajäte
Muut (nestepakkaukset, tekstiili, muovi)

7 § Keräysvälineiden enimmäispainot

vihreä
sininen
musta
valkoinen
ruskea
punainen
harmaa
keltainen

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään:
Irtojätesäkit ja 120 l astiat
121- 240 l astiat
241- 660 l astiat

20 kg
40 kg
60 kg

Muut koneellisesti kuormattavat jätesäiliöt ja keräysvälineet 100 kg/m3.

8 § Keräysvälineiden sijoittaminen

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä,
on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan
suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
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Keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle. Sijoituspaikalla on oltava
riittävä valaistus. Jos keräysvälineet sijoitetaan erilliseen jätehuoneeseen,
tulee siellä olla riittävä, muusta ilmanvaihdosta erotettu, ilmanvaihto sekä
tarvittaessa vesijohto ja viemäri.

Ulkona sijaitsevat jätteiden keräysvälineet voidaan tarvittaessa rajata ja
suojata aitauksella, seinällisellä katoksella tai istutuksin. Jätehuone, -aitaus,
-katos tai istutuksin suojattu jätteiden keräyspiste on mitoitettava riittävän
väljäksi, jotta keräysvälineitä voidaan siirtää esteettömästi. Ovien ja aukkojen tulee olla niin leveitä ja mahdollisten kynnysten niin matalia, että keräysvälineitä voidaan siirtää joustavasti ja työturvallisesti. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia, tasaisia ja esteettömiä. Niiden kaltevuuden tulee, jos mahdollista, olla alle 1:10. Jäteaitaus tai -katos
sekä jätteenkeräysvälineen siirtoon, kuormaukseen ja kuljetukseen käytettävä alue tai kulkuväylä ei saa olla liukas.
Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän
ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että
keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.
Jos keräysvälineet ovat lastauslaiturilla tai muulla korokkeella, on tyhjentämistä varten oltava luiska tai nostolaite.

Työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän
asuinkiinteistön jäteastiat tulee sijoittaa vähintään viiden metrin päähän
asuinhuoneiston ikkunoista ja vähintään kahdeksan metrin päähän rakennuksen ulkoilman ottolaitteista.

9 § Jätetilojen lukitseminen

Jos jätehuone tai keräysvälineiden siirtoreitillä olevat ovet tai portit halutaan lukita, on lukituksessa käytettävä joko kaksoispesäistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii jätehuollon yleisavain, tai lukituskoodilla varustettua lukkoa. Mikäli kaksoispesälukon käyttö on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäiliötä, johon sopii jätehuollon yleisavain ja jonka sisälle sijoitetaan jätetilan avain tai jätetilaan
johtavalla reitillä tarvittava avain tai avaimet. Avainsäiliö tulee sijoittaa jätetilaan johtavan reitin välittömään läheisyyteen.

Kiinteistön haltijan on toimitettava avainsäiliöön sijoitettava avain tai lukituskoodi alueelliselle jätehuoltoyhtiölle ja muulle jätteen kuljettajalle, jolla
pitää olla pääsy jätetilaan.
Joensuun alueellinen jätelautakunta voi sopia muustakin teknisestä ratkaisusta oven lukituksessa. Kiinteistön haltija vastaa jätehuoneen tai jätetilan
lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta. Mikäli kiinteistön jätetilassa käytetään lukitusta, on edellä mainitun
ratkaisun oltava käytössä 30.4.2013 mennessä.

10 § Keräysvälineiden ulkopuolelle kerättävät jätteet

Keräysvälineen ulkopuolelle saa jättää järjestettyyn jätteenkuljetukseen
tarkoitettua jätettä vain poikkeustapauksessa. Ylimääräinen sekalainen
yhdyskuntajäte tulee pakata jätesäkkiin.
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Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa laittaa biojätettä tai pilaantuvaa sekalaista yhdyskuntajätettä.

Keräysvälineiden sijoituspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräysvälineeseen tai sen välittömään läheisyyteen, kahden metrin säteellä siitä,
saa sijoittaa vain sellaista jätettä tai tavaraa, joka on tarkoitettu vietäväksi
jätteen käsittelypaikalle.

11 § Jätteet, joita ei saa laittaa keräysvälineisiin

Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna:
1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) vaarallisia jätteitä;
4) käymäläjätettä;
5) erityisjätettä;
6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia;
7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille;
8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai
muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa
taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista;
9) puutarhajätteitä ja puiden ja pensaiden leikkuujätteitä eikä
10) keittiörasvoja ja -öljyjä, sähkö- ja elektroniikkaromua tai ajoneuvojen
renkaita.

Edellä kohdissa 1–10 luetellut jätteet, joita ei saa panna yhdyskuntajätteen
keräysvälineisiin, tulee jätteen haltijan itse toimittaa hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.

12 § Tuhka ja muut pölyävät jätteet

Kiinteistöllä syntyvä tuhka on kerättävä palamattomasta aineesta tehtyyn
astiaan. Jos tuhkaa ei käytetä maanparannusaineena tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, se voidaan laittaa yhdyskuntajätteiden keräysvälineeseen tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhka tulee kostuttaa tai muulla
tavalla varmistaa, että se ei aiheuta palovaaraa.

Hienojakoinen pölyävä ja vaaraton jäte tulee laittaa jätteiden keräysvälineeseen tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa.

13 § Hyötyjätteiden lajittelu

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet, erityisjätteet, riskijätteet ja vaaralliset jätteet pidetään erillään muista
jätteistä.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta tulee noudattaa jätelaissa ja asetuksissa annettuja velvoitteita sekä lajittelussa noudattaa ohjeita,
jotka tuottajayhteisö on antanut.

8

1) Asuinkiinteistöt

Asuinkiinteistöillä tulee hyötyjätteet, kuten kierrätyskelpoiset paperi, kartonki, lasi, pienmetalli, muovi ja muut hyödyntämiskelpoiset jätteet, pitää
erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty.

Asemakaava-alueilla kerros- ja rivitaloissa tulee biojäte lajitella erikseen.
Biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä näiden määräysten 4 luvun mukaisella tavalla tai kiinteistöllä tulee olla tarpeelliset astiat biojätteen keräystä varten, jos erilliskeräys alueella on järjestetty.
Muut asuinkiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen joko omaa
tai usean kiinteistön yhteistä keräysastiaa käyttäen.
2) Muut kuin asuinkiinteistöt

Muilla kuin asuinkiinteistöillä tulee hyödyntämiskelpoinen paperi, kartonki, lasi, pienmetalli, muovi, ja puujäte pitää erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty.
Muut hyötyjätteet tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on
mahdollista.

Muilla kuin asuinkiinteistöillä tulee biojäte lajitella erikseen. Biojäte voidaan kompostoida tai toimittaa muualle käsiteltäväksi, jos erilliskeräys
alueella on järjestetty.
3) Yleisötilaisuudet

Suurissa yleisötilaisuuksissa tulee kierrätyskelpoinen paperi ja kartonki
sekä biojäte lajitella erikseen ja varata niille tarpeellinen määrä keräysvälineitä. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten lasi, pienmetalli ja muovi
tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.

Suurten yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on laadittava suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Muissa yleisötilaisuuksissa tulee hyödyntämiskelpoiset jätteet pitää erillään toisistaan ja varata niille tarpeellinen määrä keräysvälineitä, kun se on
mahdollista.

14 § Hyötyjätteiden keräysvälineet

Hyötyjätteen kuljettajan tulee sopia jätteen haltijan kanssa keräysvälineiden paikka kiinteistöllä. Hyötyjätteen kuljettajan tulee keräystä järjestettäessä ottaa huomioon mitä jätelaissa on tuottajavastuusta säädetty.

Keräysvälineistä ei saa aiheutua sanottavaa haittaa kiinteistön käytölle.
Näiden keräysvälineiden osalta on soveltuvin osin otettava huomioon, mitä
edellä jätteiden keräysvälineistä on määrätty.
Lajitellun jätteen keräysvälineisiin ei saa koota muita kuin keräyksen kohteena olevia jätteitä.
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Muilla kuin keräyksen suorittajalla ei ole lupa käyttää keräysvälineeseen
kertyneitä jätteitä hyväkseen.

3. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS

15 § Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen
Jätteen haltijan tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kunnan vastuulla olevassa jätehuollossa jätteen haltija voi liittyä kiinteistökohtaiseen
jätteenkeräykseen, 4 §:n mukaisen yhteisen keräysvälineen käyttäjäksi tai
aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Joensuussa vain vapaa-ajan kiinteistön jätteen haltija voi liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi.
Jos kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen tai yhteisen keräysvälineen käyttäjäksi, sen katsotaan olevan aluekeräyspisteen
käyttäjä. Joensuussa tämä koskee vain vapaa-ajan kiinteistöjen jätteen haltijoita.
Joensuun alueellinen jätelautakunta ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteenkuljetuksista.

Alueellinen jätehuoltoyhtiö ylläpitää Joensuun alueellisen jätelautakunnan
lukuun järjestetyn jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista yhtiölle.

16 § Kuljetuksen piiriin kuuluvat jätteet

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan jätelain 32 §:n mukaiset jätteet, lukuun ottamatta niitä hyötyjätteitä, jotka on lajiteltu erikseen.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei kuljeteta sako- ja umpikaivolietteitä.

17 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat
keräysvälineisiin ja että keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden
keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:
Jätelaji

Pisin tyhjennysväli

Sekalainen yhdyskuntajäte, joka
sisältää biojätteen

kerran neljässä viikossa

Sekalainen yhdyskuntajäte, joka
ei sisällä biojätettä
Biojäte

Lajitellut hyötyjätteet

kerran kahdessatoista viikossa

kerran viikossa; 1.10. - 30.4. välisenä aikana tyhjennysväli voi olla pisimmillään kaksi viikkoa
tarvittaessa

10

Sekalaisen yhdyskuntajätteen keräysväline, joka sisältää biojätteen, pisin
tyhjennysväli on kerran kahdessatoista (12) viikossa mikäli keräysvälineessä lämpötila ei ylitä +5 o C.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen
soveltuvat puristimet tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa viikossa,
jos biojätettä ei ole lajiteltu erikseen.

Joensuun alueellinen jätelautakunta voi yksittäistapauksissa päättää edellä
mainitusta poikkeavan tyhjennysvälin, mikäli se jätteen määrän ja laadun
vuoksi on tarpeellista.

18 § Sako-, umpi- ja erotuskaivojen tyhjennysvälit ja kirjanpito

Hiekan ja öljynerotuskaivot sekä rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja sakokaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Sako- ja umpikaivolietteet sekä rasvanerotuskaivojen lietteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä, on toimitettava kunnan jätevedenpuhdistamolle, kunnan
vastaanottopaikkaan tai paikkaan, jolla on niiden käsittelyyn tarvittava
ympäristölupa.

Hiekan- ja öljynerotuskaivojen lietteet on toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on niiden käsittelyyn tarvittava ympäristölupa. Käsittelyssä on
noudatettava vaarallisten jätteiden käsittelystä annettuja määräyksiä.

19 § Suuret jäte-erät

Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja sakokaivojen, rasvanerotuskaivojen samoin kuin hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjentämisajoista.
Kirjanpidossa on oltava myös tieto siitä, mihin kaivoista kerätyt jätteet on
toimitettu.
Kiinteistön haltijan on huolehdittava itse tai sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten
jätemäärien kuljetuksesta, jos ne eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi yhdessä muun yhdyskuntajätteen kanssa.

Vaaraton maa- ja kiviainesjäte, jota ei käsitellä luvanvaraista rakentamista
koskevan suunnitelman perusteella, tulee toimittaa paikkaan, jolla on niiden käsittelyyn tarvittava ympäristölupa.

4. luku: JÄTTEIDEN KOMPOSTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
20 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida biojätettä eli elintarvike- ja puutarhajätettä
sekä käymäläjätteitä.
Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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21 § Kompostoinnin erityismääräykset
Elintarvike, puutarha- ja käymäläjätteen kompostoinnissa on noudatettava
seuraavia määräyksiä:

1) Kompostoinnin on tapahduttava kestävästä materiaalista, esimerkiksi
lujasta muovista tai puusta valmistetussa kannellisessa säiliössä. Siinä tulee tarvittaessa olla pohja tai pohjaverkko, joka estää haittaeläinten pääsyn
kompostiin, mutta sallii ilmankierron kompostissa. Elintarvikejätteen
kompostoinnin tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa (kompostointisäiliössä).
2) Elintarvikejätekompostia ei saa poistaa säiliöstä ennen kuin jätteet ovat
selvästi maatuneet. Maatuneen elintarvikejätekompostin voi jälkikompostoida kompostisäiliön ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
3) Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä 5 metriä
lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Komposti voidaan
kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.
4) Elintarvikejätekompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia ja kompostituotteen käyttöä.

Puutarhajätteet voidaan kompostoida myös kompostointikehikossa. Asemakaava-alueen ulkopuolella puutarhajätteet voidaan kompostoida myös
aumassa. Kompostointi tulee kuitenkin hoitaa niin, että se ei aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

22 § Puutarhajätteet

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Puutarha- sekä puiden ja pensaiden leikkuujätteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä, on koottava erikseen ja toimitettava niille osoitettuihin käsittelypaikkoihin.
Puutarhajätteiden vieminen yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.

5. luku: VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYS
23 § Vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisille jätteille tai joillekin
niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätteitä ei
voida vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisten jätteiden lajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty
keräysväline. Kun vaarallisia jätteitä varastoidaan ulkona, on keräyspiste
rakennettava niin, etteivät asiaankuulumattomat pääse niihin käsiksi.
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Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet
sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä.
Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä,
kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

24 § Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa kuljetusta varten yhteisiin keräyspaikkoihin, ellei niitä toimiteta suoraan käsiteltäviksi paikkaan, jolla on niiden
käsittelyyn tarvittava ympäristölupa. Suurehkojen vaarallisten jätteiden
erien toimittamisesta tulee sopia etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa.

Jätteen haltijan on huolehdittava säännöllisesti vaarallisten jätteiden toimittamisesta edelleen käsiteltäviksi. Samaa vaarallisten jätteiden erää saa
varastoida kiinteistöllä enintään 12 kuukautta.

6. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET

25 § Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille
Yleisiin jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikkoihin ei saa toimittaa muun
yhdyskuntajätteen joukossa sellaisia jätteitä, joille on erikseen järjestetty
lajittelu tai vastaanotto muualla.

Jätteiden toimittaminen yleiselle jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalle
on sallittu vain ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden käsittelyssä vastaanottopaikalla on noudattava riittävää varovaisuutta sekä käsittely- ja
vastaanottopaikan hoitajan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on yleisellä
jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalla sijoitettava niille osoitettuihin
paikkoihin.

26 § Kielto polttaa ja haudata jätteet

Jätteiden hävittäminen polttamalla ja hautaaminen maahan on kielletty
kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä.

27 § Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä
työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

28 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää näiden määräysten mukaista toimivaltaansa viranhaltijalle jätelain 24 §:n mukaisesti.

Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin
seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään jätelain 13 ja 15 luvuissa.
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29 § Määräyksistä poikkeaminen
Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeus näiden määräysten noudattamisesta.

30 § Määräysten voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.9.2012 ja niillä korvataan
Joensuun kaupungin, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien aikaisemmin hyväksymät jätehuoltomääräykset.
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