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Hyvä lukija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä tässä johdannossa sekä määräystekstissä käytetään lyhennettä HSY) hoitaa Helsingin, Espoon,
Kauniaisten ja Vantaan sekä sopimuksen nojalla Kirkkonummen puolesta kunnalliset jätehuollon tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011). Jätelaki ja pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja
joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annettu laki (829/2009) osoittavat kunnallisen jätehuollon toimet HSY:n tehtäväksi.
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkoituksena on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset valmistelee ja antaa HSY. Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa säädettyjä yleisiä jätehuollon järjestämisen
periaatteita. Jätelain toukokuussa 2012 voimaan tullut kokonaisuudistus on ollut
lähtökohtana jätehuoltomääräysten uudistamiselle.
Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin
jätelain mukaan kuuluvia muita toimijoita. Elinkeinotoiminnan harjoittajia jätehuoltomääräykset koskevat niiltä osin, kuin on tarpeen jätteestä ja jätehuollosta
aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi.
Jätelaissa, erityisesti sen 8 §:ssä velvoitetaan huolehtimaan kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi edellytetään, että syntyvän jätteen haitallisuutta vähennetään. Tämän ns. jätehierarkiaa koskevan säännöksen tarkoituksena on, että kaikessa toiminnassa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä, jonka mukaan syntynyt jäte on
ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin,
mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen
loppukäsittely kaatopaikalla tai hävittäminen polttamalla. On myös huolehdittava, ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätehuoltomääräykset sisältävät määritelmiä, jotka täydentävät jätelain ja sen
nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten määritelmiä. Jätehuoltomääräyksissä käytetään termiä sekajäte, joka sisällöltään vastaa jätelaissa määriteltyä
termiä sekalainen yhdyskuntajäte. Sekajäte -termin käyttäminen jätehuoltomääräyksissä on tarpeellista, koska se on vakiintunut ja laajasti tunnettu muun muassa kotitalousasiakkaiden piirissä.
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Nämä yleiset jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella 1.7.2012. Näillä jätehuoltomääräyksillä kumotaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 1.9.2005 sekä Kirkkonummella 1.4.2008 voimaan tulleet yleiset jätehuoltomääräykset lukuun ottamatta kartongin erilliskeräysvelvoitetta (7 §:n 2 momentin 2 kohta), joka koskee vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, jos kiinteistöllä syntyy yli 50 kilogrammaa keräyskartonkia viikossa. Kyseinen
määräys on voimassa siihen saakka, kunnes kartongin laajennettu erilliskeräysvelvoite tulee voimaan samaan aikaan muiden uusien erilliskeräysvelvoitteiden
kanssa 1.1.2014.
HSY:n jätehuollon asiakaspalvelu ja neuvonta palvelevat jätehuollon, jätteen lajittelun ja jätteen vähentämisen kysymyksissä. Myös HSY:n verkkosivuilla on paljon tietoa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuollosta.

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite
Näihin jätehuoltomääräyksiin sisältyvät uusina velvoitteina käytöstä poistettujen pantittomien lasi- ja metallipakkausten erottaminen muusta yhdyskuntajätteestä ja laittaminen omiin keräysvälineisiinsä (erilliskeräysvelvoite).
Lasin ja metallin erilliskeräysvelvoitteet koskevat asuinkiinteistöjä, joilla on vähintään 20 huoneistoa. Velvoitteet koskevat lisäksi muita kuin asuinkiinteistöjä,
jos käytöstä poistettujen lasipakkausten määrä on vähintään 50 kilogrammaa
viikossa tai vastaavasti käytöstä poistettujen metallipakkausten määrä on vähintään 50 kilogrammaa viikossa.
Käytöstä poistettujen kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoitetta laajennetaan
siten, että velvoite koskee asuinkiinteistöjä, joilla on vähintään 10 huoneistoa.
Kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee myös muita kuin asuinkiinteistöjä, jos käytöstä poistettujen kartonkipakkausten määrä on vähintään 50 kilogrammaa viikossa.
Uudet lasin ja metallin sekä kartongin laajennettua erilliskeräysvelvoitetta koskevat määräykset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2014. Pitkä siirtymäaika tarvitaan muutoksen käytännön toteuttamisen vaatimien toimenpiteiden
johdosta.
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Kartonki-, lasi- ja metallipakkausten
kiinteistöittäinen kuljetus
HSY tulee aloittamaan erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljettamisen uuden jätelain 35 §:n mukaisesti HSY:n hallituksen erikseen tekemän päätöksen perusteella. HSY:n järjestämä pakkausjätteen kuljetus voidaan aloittaa
jätelain mukaisen kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen päätöksen tekemisestä.
Kuljetusten on tarkoitus siirtyä HSY:n järjestämiksi vaiheittain 1.9.2015 alkaen
sitä mukaa, kun kuljetukset kilpailutetaan alueittain pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueilla. Kaikki HSY:n jätehuollon piiriin kuuluvat kiinteistöt siirtyvät
HSY:n järjestämään pakkausjätteen kuljetukseen viimeistään 1.9.2017.
HSY tiedottaa asiakkailleen pakkausjätteiden kuljetusten alkamispäivän etukäteen niin, että kiinteistön haltija ehtii tehdä tarvittavat valmistelut ja irtisanoa
yksityisten yrittäjien kanssa tehdyt pakkausjätteen kuljetussopimukset päättyviksi silloin, kun kuljetus siirtyy HSY:n järjestämäksi.
Ne kiinteistöt, joilla ei ole voimassa olevia pakkausjätteen kuljetussopimuksia erilliskeräysvelvoitteiden astuessa voimaan, voivat halutessaan tilata kuljetuspalvelun HSY:ltä tai yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Myös erilliskeräysvelvoitteiden piiriin kuulumattomat kiinteistöt voivat vapaaehtoisesti liittyä HSY:n kilpailuttamiin
kuljetuksiin sen jälkeen, kun HSY:n kuljetukset on aloitettu kyseisellä alueella. Kuljetukset tilataan HSY:ltä takakannessa olevien yhteystietojen kautta.
Tarvittaessa kiinteistö voi hakea jätehuoltomääräysten 34 §:n mukaisesti myönnettävää poikkeusta erilliskeräysvelvoitteiden noudattamisesta. Poikkeus erilliskeräysvelvoitteiden noudattamisesta voidaan myöntää kuitenkin vain siihen saakka, kunnes HSY:n järjestämä pakkausjätteen kiinteistöittäinen kuljetus alkaa.

Muovipakkausten erilliskeräys ja kuljetus
Yleisiin jätehuoltomääräyksiin ei sisälly velvoitetta käytöstä poistettujen
muovipakkausten erilliskeräykseen. Jos asuinkiinteistöillä tai muilla HSY:n
jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä halutaan järjestää käytöstä poistet
tujen muovipakkausten erilliskeräys, järjestää HSY myös niille kuljetuksen
erillisen tilauksen mukaisesti.
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Käytöstä poistettuja pakkauksia koskeva tuottajavastuu
Jätelakiin sisältyy säännökset käytöstä poistettujen pakkausten tuottajavastuusta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan sitä, että jätelaissa määriteltyjen tuottajien on järjestettävä jätehuolto tuottajavastuun piiriin kuuluville käytöstä poistetuille pakkauksille ja vastattava niiden jätehuollon kustannuksista. Tuottajavastuu voidaan toteuttaa jätelain mukaan siten, että tuottajat järjestävät käytöstä
poistettujen pakkausten alueellisia vastaanottopaikkoja erikseen määriteltävällä tavalla viimeistään 1.5.2014. Näihin vastaanottopaikkoihin voidaan maksutta
luovuttaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat käytöstä poistetut pakkaukset.
HSY:n järjestämä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kuljetus täydentää jätelain
mukaisesti tuottajien järjestämää jätehuoltoa ja tehostaa käytöstä poistettujen
pakkausten kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä. Käytöstä poistettujen pakkausten kierrätys ja muu hyötykäyttö edellyttää kuitenkin, että erilliskerätty ja tuottajan vastaanottoon toimitettu materiaali täyttää tuottajan kierrätysmateriaalin
laadulle asettamat vaatimukset, jotka varmistavat kierrätysmateriaalin kierrätyskelpoisuuden tai muun hyötykäytön.

Paperia koskeva tuottajavastuu
Käytöstä poistetun paperin kuljetuksen jätelaissa määritellyiltä kiinteistöiltä
ja maksuttomat vastaanottopisteet järjestävät jätelaissa tarkoitetut tuottajat.
Tuottajien on järjestettävä käytöstä poistetun paperin kuljetus kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat muualla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Kuljetuksen tulee olla kiinteistöille maksuton.

Kiinteistöittäiseen kuljetukseen soveltumaton jäte
Jätteet, jotka eivät sovellu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kuten kiinteistöissä syntyvä purku- ja rakennusjäte, tulee toimittaa lähimmälle Sortti-asemalle tai HSY:n jätteenkäsittelykeskukseen. Jätteen lajitteluohjeet ja vastaanottohinnat ovat HSY:n internetsivuilta www.hsy.fi.
Yleisistä jätehuoltomääräyksistä on poistettu elinkeinotoimintana harjoitettavan rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteitä koskevat erilliskeräysvelvoitteet, koska elinkeinotoiminnan jätteiden jätehuolto ei poikkeustilanteita lukuun
ottamatta kuulu HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin. Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä hyödyntämisestä säädetään
jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012).
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Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset
Annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla
Soveltamisala
1§
Sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty,
noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä ja jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemisessä
näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän
ja pistävän jätteen keräilystä on määrätty erikseen.
Muussa jätehuollossa, kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetussa kunnan järjestämässä
jätehuollossa näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan siltä osin, kuin on tarpeen
jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi sekä jätelainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi.

Määritelmät
2§
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
1) biojätteellä eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää ja myrkytöntä jätettä;
2) elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä
jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin
elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa
syntyvää biojätettä;
3) energiajätteellä energiahyötykäyttöön soveltuvaa erilliskerättyä jätettä;
4) erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn
aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei
vaarallista jätettä. Erityisjätettä on mm. biologinen jäte ja käymäläjäte;
5) 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) pahvia, joka määritellään kohdassa 10.
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6) kompostoinnilla pääasiassa biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä
hapellisissa olosuhteissa. Kompostointi tapahtuu kompostorissa tai aumassa;
7) käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä;
8) lasilla käytöstä poistettua pantitonta lasipakkausta;
9) metallilla käytöstä poistettua pantitonta metallipakkausta ja muuta
pienikokoista metalliromua;
10) pahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista aaltopahvia, kuten aaltopahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia ja voimapaperia sekä
ruskeita kirjekuoria ja paperikasseja;
11) paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista paperia;
12) puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta
niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;
13) sekajätteellä sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on
sen syntypaikalla erotettu ja laitettu omiin keräysvälineisiinsä hyötykäyttöön
soveltuvat jätteet;
14) toimistopaperilla kierrätyskelpoisia vaaleita kopiopapereita sekä tulosteita;
15) vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu
vastaava ominaisuus; ja
16) 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.

Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä
3§
Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä ja elintarvikejätettä sekä käymäläjätettä.
Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet
siihen pääse ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai
kompostituotteen käyttöä. Mikäli kompostointi tapahtuu ainoastaan kesäaikana,
ei kompostorin tarvitse olla lämpöeristetty.
Käymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on
haittaeläimiltä suojattu.
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Jos kiinteistöllä huolehditaan bio- tai muun kompostoituvan jätteen käsittelystä
näiden jätehuoltomääräysten tai ympäristöluvan tai muun ympäristönsuojeluviranomaisen antaman hyväksynnän nojalla, ei tätä jätettä tarvitse luovuttaa kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

4§
Elintarvikejätteen ja käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti HSY:lle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kompostinhoidosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
Tämä määräys ei koske laitosmaista kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.

5§
Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske ympäristöluvan tai
ympäristönsuojeluviranomaisen antaman muun hyväksynnän nojalla tapahtuvaa jätteen hävittämistä polttamalla.
Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarhajätteiden vienti yleisille
katu-, puisto- ja viheralueille sekä toiselle kiinteistölle ilman kiinteistön omistajan lupaa on kielletty.
Jätteen hävittäminen hautaamalla maahan on kielletty. Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

6§
Muu kuin 3 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman
ympäristölupaa tai ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää.

Jätteiden kerääminen kiinteistöllä
Erikseen kerättävät jätteet
7§
Jokaisella kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvalla kiinteistöllä tulee olla sekajätteen keräämiseen soveltuva keräysväline.
Yhdyskuntajätteestä tulee erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä hyötykäyttöön soveltuvat jätteet jäljempänä mainituin edellytyksin:
1) biojäte, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa tai jos
muulla kuin asuinkiinteistöllä sitä syntyy vähintään viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa;
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2) kartonki, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa tai
jos muulla kuin asuinkiinteistöllä kartonkia poistetaan käytöstä vähintään
viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa;
3) lasi, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huoneistoa tai
jos muulla kuin asuinkiinteistöllä lasia poistetaan käytöstä vähintään viisi
kymmentä (50) kilogrammaa viikossa;
4) metalli, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huoneistoa
tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä metallia poistetaan käytöstä vähintään
viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa.
5) pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä muulla kuin asuinkiinteistöllä vähintään
viisikymmentä (50) kilogrammaa viikossa;
Biojätteen, paperin ja käytöstä poistettujen pakkausten erilliskeräysvälineeseen
ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kierrätystä tai kierrätettävän materiaalin hyötykäyttöä.

Keräysvälinetyypit kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa
8§
Keräysvälineinä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa saadaan käyttää:
1) käsin siirrettäviä kannellisia, pyörin varustettuja keräysvälineitä, joiden tulee
kestää koneellinen kuormaus ja -pesu;
2) kannellisia suursäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon
kiinteistöllä;
3) vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu SFS standardin 4417 mukaisella
koukkutartunnalla;
4) maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon
kiinteistöllä;
5) kuivakäymäläjätteen keräyksessä neljänkymmenen (40) litran kertakäyttöisiä keräysvälineitä, jotka on valmistettu tukevasta aaltopahvilaatikosta ja vahvasta muovisäkistä; ja
6) rullakoita pahvin keräyksessä katettuun ja sateelta suojattuun paikkaan
sijoitettuna.
HSY voi hyväksyä tilavuudeltaan enintään 150 litran jätesäkin käyttämisen keräysvälineenä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, jos muun keräysvälineen käyttö
ei ole mahdollista.
Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille eikä
niiden tyhjentäminen aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle eikä tyhjentäjälle
ja että ne tyhjennysväli huomioon ottaen ovat aina suljettavissa.
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Jätelajien tunnusvärit ja keräysvälineiden merkitseminen
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa
9§
Tunnusvärit eri jätelajeille ovat seuraavat:
• sekajäte: harmaa
• paperi: vihreä
• biojäte: ruskea
• vaarallinen jäte ja biologinen jäte: punainen
• kartonki, lasi ja metalli: sininen
• energiajäte: oranssi.
Jätelajin tunnusväri voidaan osoittaa jätelajin mukaan väritetyllä keräysvälineellä, keräysvälineen osalla tai riittävän suurella jätelajia osoittavalla tarralla.
Keräysväline tulee varustaa kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän
suurella keräysvälineen käyttötarkoitusta osoittavalla kyseisen jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä mainittuja jätelajinimityksiä. Keräysvälineessä tulee olla jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaavan yhteisön yhteystiedot.

Keräysvälineiden täyttäminen
10 §
Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen
sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuden vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.
Jätesäkin enimmäispaino on 15 kilogrammaa.
Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa jätteelle varatun paikan välittömään läheisyyteen. Jäte on tässä tapauksessa pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen turvallisesti kuormattua. Jätteen on tässäkin tapauksessa kokonsa ja määränsä puolesta sovelluttava säännölliseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
Jätteet tulee keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata
ennen niiden sijoittamista keräysvälineeseen. Biojätteen keräysvälineeseen ei
saa laittaa nestemäistä biojätettä. Biojätteet on tarvittaessa valutettava ennen
keräysvälineeseen laittamista.
Keräysväline on täytettävä siten, että se voidaan aina tyhjentää koneellisesti.
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11 §
Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa:
1) palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) vaarallista jätettä;
4) erityisjätettä;
5) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville; tai
6) aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun
syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi
jätteen kuormausta tai purkamista.
Edellä 1 momentin kohdissa 1-6 tarkoitettujen jätteiden keräämisessä ja kuljettamisessa on noudatettava erikseen annettuja säännöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä.
Hiekkaa, tuhkaa, nokea ja pölyävää jätettä voidaan laittaa pieniä määriä yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen tarkoituksenmukaisesti pakattuna. Tuhkan ja
noen on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja kylmää.

Keräysvälineiden tyhjentäminen
12 §
Sekajätteen keräysvälineet on tyhjennettävä kerran neljässä viikossa tai useammin.
Mikäli sekajäte ei sisällä aineksia, jotka voivat aiheuttaa haju- tai muita ympäristöhaittoja, voi sekajätteen keräysvälineen tyhjennysväli olla pidempi kuin
neljä viikkoa. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava pidennetystä tyhjennysvälistä HSY:lle. Ilmoituksessa on kerrottava, mihin kierrätettävät tai hyödynnettävät
jätteet toimitetaan. Sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin pidentäminen yli
neljään viikkoon edellyttää lisäksi, että kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan näiden määräysten mukaisesti.
Keräysvälineet on kuitenkin tyhjennettävä niin usein, etteivät ne aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa eivätkä roskaantumista.
Biojätteen keräysvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin.
Syväkeräyssäiliöt ja jäähdytetyt biojätteen keräysvälineet voidaan tyhjentää edellä määrättyä tyhjennysväliä harvemmin, mutta ne on tyhjennettävä kuitenkin niin
usein, ettei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa taikka roskaantumista.
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Paperin, pahvin ja muiden puhtaiden hyötyjakeiden keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei keräysvälineiden ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista
tai hyötyjakeiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.
Keräysvälineiden tyhjennysvälin on kuitenkin sovelluttava HSY:n järjestämään
jätteenkuljetukseen.

Keräysvälineiden kunnossapito
13 §
Keräysvälineen omistajan on huolehdittava keräysvälineidensä kunnossapidosta
siten, etteivät ne aiheuta terveyshaittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eikä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Keräysvälineiden sijoittaminen
14 §
Kiinteistön haltijan on järjestettävä paikka, johon keräysväline tai -välineet sijoitetaan. Keräysvälineiden sijoituspaikka on valittava siten, että jäteautot pääsevät esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin etäisyydelle keräysvälineestä. Jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta sijoittaa keräysvälineitä edellä mainitulla tavalla kiinteistöllä vallitsevien olosuhteiden vuoksi, voi HSY
hyväksyä muunkin keräysvälineiden sijoittamistavan.
Keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestävälle
alustalle. Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että keräysvälineet pysyvät
niille varatulla paikalla kaikissa sää- ja keliolosuhteissa.
Keräysvälineet voidaan sijoittaa ulkotilaan avoimeen paikkaan, aitaukseen, katokseen, erilliseen suojarakennukseen tai rakennuksessa olevaan jätehuoneeseen. Jos keräysväline tai -välineet sijoitetaan ulkotilaan, on niiden paikka merkittävä siten, että ne voidaan tyhjennyksen jälkeen palauttaa asianmukaisesti
paikoilleen.

Keräysvälineiden sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
15 §
Keräysvälineiden sijoituspaikka on järjestettävä ilman kynnystä, porrasta tai
muuta estettä. Suojarakennuksen tai jätehuoneen sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista.
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Keräysvälineiden sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon myös paloturvallisuus sekä riittävä etäisyys rakennusten ikkunoihin ja ilmanottoaukkoihin.
Keräysvälineiden sijoituspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien keräysvälineet voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita keräysvälineitä.
Keräysvälineiden sijoituspaikan rakenteet ja varusteet on oltava riittävän lujia ja
asianmukaisia niin, että keräysvälineiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet, joilla ovet saadaan pysymään auki.
Keräysvälineiden sijoituspaikassa on oltava riittävä valaistus.
Keräysvälineiden sijoituspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräysvälineen
sijoituspaikkaan tai välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.
Keräysvälineiden sijoituspaikan asianmukaisesta varustuksesta, kunnosta ja
siisteydestä huolehtii kiinteistön haltija.
Mikäli keräysvälineiden tyhjennystä varten joudutaan ajamaan jäteautolla kiinteistön alueelle, tulee ajoväylän olla kantavuudeltaan sellainen, että se kestää
tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Keräysvälineiden sijoituspaikan lukitus HSY:n järjestämässä
jätteenkuljetuksessa
16 §
Jos kiinteistön haltija on lukinnut keräysvälineille johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteiden noutaja voi avata lukituksen HSY:n jätehuoltoavaimella tai HSY:lle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa.
Mikäli tämä on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää avainsäilöä, johon
sopii HSY:n jätehuoltoavain ja jonka sisälle sijoitetaan keräysvälineille johtavalla
reitillä tarvittava avain tai avaimet. Avainsäilö tulee sijoittaa keräysvälineille johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltijan on toimitettava avainsäilöön sijoitettava avain tai avaimet HSY:lle.
Kiinteistön haltija vastaa keräysvälineiden sijoituspaikan lukituksen asennus- ja
huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.
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Jätekuilut
17 §
Mikäli kiinteistöllä on jätekuilu, jota pitkin jätteet johdetaan alakerrassa olevaan
keräysvälineeseen, on sen täytettävä seuraavat ehdot:
1) keräysvälineelle on oltava pääsy ulkoa ilman kynnyksiä, portaita tai muita
esteitä.
2) jätteen tulee ohjautua kuilusta suoraan keräysvälineeseen, joka soveltuu
koneelliseen tyhjennykseen ja joka täyttää 8 §:n 1 momentin 1 kohdan
mukaiset vaatimukset jätteen keräysvälineistä.
3) jätekuilun purkuaukon on oltava enintään 0,5 metrin korkeudella keräysvälineen yläreunan tasosta; ja
4) kiinteistön on huolehdittava siitä, että kuilun alla oleva keräysväline ei pääse
ylitäyttymään ja että täyden keräysvälineen tilalle vaihdetaan tyhjä keräysväline.

Keräysvälineiden siirtoväylät
18 §
Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Siirtoväylillä ei saa olla kynnyksiä, portaita eikä muita esteitä. Alueiden ja väylien valaistuksen tulee olla riittävä.
Jos keräysvälineiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 (12°) ja tämä aiheuttaa
keräysvälineen tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, tulee kiinteistön haltijan huolehtia siitä, että siirtotyössä on käytettävissä siirtoa helpottavat laitteet.
Jos keräysvälineet ovat lastauslaiturilla tai muulla korokkeella, on tyhjentämistä
varten oltava luiska tai nostolaite.
Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnosta ja puhtaanapidosta. Lumen auraus ja
liukkauden torjunta on hoidettava siten, että keräysvälineet voidaan turvallisesti siirtää tyhjennettäväksi.

Yhteisen keräysvälineen ja sijoituspaikan käyttäminen
19 §
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä keräysvälinettä tai -välineitä ja keräysvälineiden sijoituspaikkaa (yhteiskäyttö). Yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa tulee osapuolina olla kaikki
15

yhteistä keräysvälinettä ja niiden sijoituspaikkaa käyttävät kiinteistöt. Kirjallinen sopimus sekä sitä koskevat muutokset on toimitettava tiedoksi HSY:lle. HSY
voi kieltää yhteiskäytön, jos siihen on jätehuollon järjestämistä koskeva perusteltu syy.

Yleiset jätteen vastaanottopaikat
Hyötyjätteiden yleisökeräys ja muun jätteen kerääminen yleisillä
alueilla
20 §
Muut toimijat kuin jätelaissa tarkoitetut tuottajat voivat järjestää rinnakkaisia
käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.
Keräysvälineen omistajan on järjestettävä yleiselle alueelle sijoittamansa keräysvälineitten kunnossapito, puhdistaminen ja tyhjentäminen siten, ettei jätteen
vastaanotto yleisellä alueella tai keräysvälineiden tyhjentäminen aiheuta terveyshaittaa tai vaaraa eikä ympäristön likaantumista tai roskaantumista.
Keräysvälineen omistajan on huolehdittava yleisen jätteen vastaanottopaikan
sekä sen toiminnan johdosta roskaantuneen ympäristön siivoamisesta.
Jätteiden keräysvälineissä tulee olla jätteen vastaanottopaikasta vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

Yleisötilaisuuksien jätehuolto
21 §
Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että alueella on riittävästi jätteen keräysvälineitä ja että ne on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti. Tilaisuuden järjestäjä
vastaa roskaantuneen alueen siivoamisesta, ellei roskaajaa saada selville tai tavoiteta tai ellei roskaaja huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan. Siivoamisvelvollisuudesta muilta osin säädetään jätelain 8 luvussa. Tilaisuuden järjestäjä vastaa
jätteiden keräysvälineiden tyhjentämisestä. Keräysvälineet tulee tyhjentää päivittäin tai viimeistään niiden täyttyessä.

22 §
Kaikissa yleisötilaisuuksissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee
muusta yhdyskuntajätteestä erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä ainakin
seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:
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1) pahvi ja muu kartonki, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kilogrammaa tilaisuudessa;
2) biojäte, jos sitä syntyy vähintään 50 kilogrammaa tilaisuudessa;
3) energiajätteeksi sopivat erät, kuten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden
muovipakkaukset, käytetyt kertakäyttöastiat sekä pahvi ja muu kartonki,
jos sitä ei kerätä 1 kohdan nojalla erikseen tai jos se ei kelpaa likaantumisen
tai muun syyn johdosta aineena hyödynnettäväksi, jos niitä poistetaan
käytöstä vähintään 50 kilogrammaa tilaisuudessa;
4) lasi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kilogrammaa tilaisuudessa, ja
5) metalli, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kilogrammaa
tilaisuudessa.
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa hyötyjätteiden lajittelua koskevan ohjauksen
ja neuvonnan järjestämisestä yleisölle.

Jätteen kuljettaminen
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
23 §
Asumisessa syntyvä jäte sekä muu jätelain 32 §:ssä tarkoitettu yhdyskuntajäte lukuun ottamatta vaarallista jätettä kuuluu HSY:n järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, ellei jätelain nojalla ole toisin päätetty. Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava tässä momentissa tarkoitettu jäte
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan.
HSY voi keskeyttää kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen määräajaksi kiinteistön
haltijan ilmoittaman perustellun syyn vuoksi.

Jätteiden kuormaaminen
24 §
Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty kello
21.00 – 07.00 välisenä aikana.

Vaaralliset jätteet
25 §
Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
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Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisten jätteiden sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 17 §:ssä.

26 §
Mikäli muu kiinteistön haltija kuin vaarallisen jätteen tuottaja 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 jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa
vaarallista jätelajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline.
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 on järjestetty.

27 §
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tarpeellisin merkinnöin varustettuna, nestettä läpäisemättömällä allastetulla alustalla, tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa ja siten, ettei vaarana ole jätteen joutuminen maaperään tai viemäriin. Vaarallisten jätteiden säiliö- ja astiavarastoinnista on muualla lainsäädännössä säädetyn ja sen nojalla määrätyn lisäksi voimassa, mitä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään.

28 §
Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee toimittaa HSY:n niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Muiden kuin kotitalouksien on toimitettava vaaralliset jätteensä vastaanottajalle, jolla on oikeus niiden vastaanottamiseen.

HSY:n järjestämiä jätteen hyödyntämis- ja
käsittelypaikkoja koskevat määräykset
29 §
HSY:n järjestämille jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikoille saa toimittaa jätteitä vain HSY:n jätehuollon toimialajohtajan määrääminä aikoina.

30 §
Liikuttaessa HSY:n hyödyntämis- tai vastaanottopaikoilla on noudatettava riittävää varovaisuutta.
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31 §
Jätteen haltijan on annettava tuomastaan jäte-erästä sen laatua, alkuperää ja
tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten sekä muut viranomaisen määräämät tiedot.

32 §
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää HSY:n jätehuollon toimialajohtajan päätöksellä HSY:n hyödyntämis- ja käsittelypaikalla poikkeuksellisten sääolosuhteiden johdosta sekä tilanteessa, jossa tulipalon vaara on ilmeinen tai muussa
vastaavassa tilanteessa, jossa voi syntyä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus
33 §
Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
34 §
HSY:n jätehuollon toimialajohtaja voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen
jätehuoltomääräyksen noudattamisesta, jos jätehuollon järjestäminen sitä erityisestä syystä edellyttää eikä poikkeamisesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Voimaantulo
35 §
Nämä yleiset jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012
ja niillä kumotaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 1.9.2005 sekä
Kirkkonummella 1.4.2008 voimaan tulleet yleiset jätehuoltomääräykset lukuun ottamatta kartongin erilliskeräysvelvoitetta (7 §:n 2 momentin 2 kohta), joka koskee
asuinkiinteistöjä, joilla on vähintään 20 huoneistoa sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, jos kiinteistöllä syntyy yli 50 kilogrammaa keräyskartonkia viikossa.
Yleisten jätehuoltomääräysten 7 §:n 2 momentin 2-4 kohdissa määrätyt kartongin,
lasin ja metallin erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan 1.1.2014.
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Yhteystiedot

Kuorma-auto -kuormat

HSY:n jätehuolto

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus
Ämmässuontie 8, Espoo

PL 100, 00066 HSY
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
puh. 09 156 11 (vaihde)
ma–pe klo 8.30–16.00
www.hsy.fi

Pienkuormat
Sortti-asemat
-

Helsinki, Kivikko, Kivikonlaita 5
Helsinki, Konala, Betonitie 3
Espoo, Ämmässuo, Ämmässuontie 8
Vantaa, Ruskeasanta, avataan 2014
Kirkkonummi, Munkinmäen
jäteasema, Munkinmäentie 3

Asiakaspalvelu
(jätepalvelun tilaukset, neuvonta,
kuljetuspalautteet jne.)
puh. 09 1561 2110
ma–pe klo 8.30–15.30
jate.kuljetuspalaute@hsy.fi

Kotitalouksien vaaralliset jätteet
- Sortti-asemat
- Vaarallisten jätteiden kontit
Sijaintitiedot asiakaspalvelusta tai
verkkosivuilta

Jätehuoltolaskut

Yritysten vaaralliset jätteet

Esitetilaukset

- Kivikon vaarallisten jätteiden
vastaanottoasema, Kivikonlaita 5,
Helsinki

puh 09 1561 2170
jate.esite@hsy.fi

puh. 09 1561 2120
ma-pe klo 8.30-15.30
jate.laskutus@hsy.fi

Neuvonta
jate.neuvonta@hsy.fi

Jätehuollon palautteet
jate.palaute@hsy.fi

www.hsy.fi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Helsingforsregionens miljötjänster
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