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MÄÄRITELMÄT
Aluekeräyspiste = Mustankorkea Oy:n ylläpitämä alueellinen keräyspaikka, johon
kiinteistön sekajätteen voi toimittaa aluekeräyspistemaksua vastaan.
Hyötykeräyspiste = Mustankorkea Oy:n ylläpitämä keräyspiste hyötyjätteille,
jossa kerätään pääasiassa lasia, metallia, kartonkia ja paperia.
Rinki-ekopiste = Hyötykeräyspiste, jonka ylläpidosta, tyhjennyksistä ja siistey
destä vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.
Jätehuoltoviranomainen = Jyväskylän seudun jätelautakunta
Mustankorkea Oy = Kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa jätehuollon palvelutehtävät.
Kunnan vastuulle kuuluva jäte = Asumisessa (vakituisissa ja vapaa-ajan asun
noissa) syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete. Sosiaali- ja terveys
palveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneis
toissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien
jätteiden kanssa.
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus = Mustankorkea Oy:n kilpailuttama jätteen
kuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksistä Mustankorkean
kanssa. On käytössä Jyväskylässä ja Muuramessa.
Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus = Asukkaan itse kilpailuttama
jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksistä suoraan
haluamansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. On käytössä Laukaassa.
Tuottajavastuu = Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan velvollisuus järjestää
tuotteen jätehuolto omalla kustannuksellaan. Tuottajavastuun alaisia jätteitä
ovat ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkölaitteet, paristot ja akut, keräyspa
peri sekä pakkaukset (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset).
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YLEISTÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ
Jätehuoltomääräysten tarkoitus
luja, sosiaali- ja terveyspalveluja
on ohjata jätehuollon järjestämistä
sekä julkisen hallinnon toimintoja).
siten, että jätehuolto voidaan jär
Määräyksissä annetaan ohjeita jäte
huollon käytännön järjestämi
jestää turvallisesti, järjestel
mällisesti ja valvotusti sekä
sestä kiinteistöillä, jätteiden
ympäristöä suojellen.
lajittelusta, keräämisestä,
Jätehuoltokuljettamisesta sekä kier
Jätehuoltomääräyksillä
määräykset
rättämisestä.
edistetään etusijajär
tulivat voimaan
jestystä, jonka keskeisin
tavoite on jätteen synnyn
Jätehuoltomääräykset
1.6.2017
vähentäminen ja syntyvän
tulivat voimaan 1.6.2017.
jätteen ohjautuminen hyö
Määräykset on hyväksytty
dynnettäväksi.
Jyväskylän seudun jätelauta
kunnassa, joka on kuntien yhteinen
Jätehuoltomääräykset koskevat kaik
jätehuoltoviranomainen ja jolla on
kia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä
Mustankorkea Oy:n kanssa sama toi
sekä julkisia palvelulaitoksia (kou
minta-alue.

Jätehuollon periaatteena toimii etusijajärjestys
Jätteen
synnyn ehkäisy

Käyttämällä vähemmän materiaalia
tuotteiden valmistuksessa.
Hyödyntämällä tuotteita pidempään.

Valmistelu
uudelleen käyttöön

Tuotteiden korjaus, kunnostus,
uudelleenkäyttö tai käyttö varaosina.

Kierrätys

Jätteiden hyödyntäminen uusien
tuotteiden raaka-aineena
(myös kompostointi).

Muu hyödyntäminen

Jätteiden hyödyntäminen mädättämällä,
polttamalla energiaksi, kaasuttamalla ja
maantäytössä.

Hävittäminen

Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle
tai polttaminen ilman energian
talteenottoa.
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JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
KIINTEISTÖLLÄ
Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiin
teistöjen on järjestettävä jätehuolto
kiinteistölle ja luovutettava jäte kerä
ysastiaan. Jätehuolto järjeste
tään hankkimalla joko oma
tai lähinaapurin kanssa
yhteinen jäteastia.

Lue lisää
määräyksistä:
jyvaskylanseutu.fi/
jate

Laukaassa toimivien
jätteenkuljetusyrittä
jien yhteystiedot voit
tarkistaa jätelautakun
nan nettisivuilta.

Lisätietoa jätehuollon
järjetämisestä: mustankorkea.fi
Kuva: stocksnap.io/Tom Ezzatkhah

Kiinteistöiltä kerätty
sekajäte toimitetaan
jätteenpolttolaitok
selle energiahyötykäyt
töön ja biojätteestä val
mistetaan biokaasua ja mul
tatuotteiden raaka-ainetta.

Jyväskylässä ja Muuramessa jäteas
tian tyhjennyksistä sovitaan Mustan
korkea Oy:n kanssa. Laukaassa kiin
teistön haltija sopii tyhjennyk
sistä suoraan valitsemansa
kuljetusyrittäjän kanssa.
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Jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot

OMA JÄTEASTIA

JYVÄSKYLÄ & MUURAME

LAUKAA

Ota yhteyttä
Mustankorkeaan

Ota yhteyttä valitsemaasi
jätteenkuljetusyrittäjään

Jäteastian koon ja tyhjennysrytmin määrittely
Järjestä jäteastialle keräyspaikka
Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista

YHTEINEN JÄTEASTIA
ELI KIMPPA
Lähietäisyydellä
sijaitsevat kiinteistöt
voivat perustaa kimpan.
• Asemakaava-alueella
samassa tai viereisissä
kortteleissa sijaitsevat
kiinteistöt
• Asemakaava-alueen
ulkopuolisella alueella
naapurit tai tiekunnan tai
toiminnallisen kokonaisuu
den muodostavat
kiinteistöt

Valitkaa kimpalle yhteyshenkilö ja sopikaa jäteastian sijainnista.
Uusi osakas ei voi liittyä kimppaan ilman yhteyshenkilön suostumusta.

Yhteyshenkilö tekee kimppailmoituksen Mustankorkealle,
ilmoittaa jäteastian koon ja
sopii tyhjennysvälistä.

Sovi haluamasi jätteenkuljetusyrit
täjän kanssa jäteastian tyhjennyk
sistä.
Yhteyshenkilö tekee kimppail
moituksen jätehuoltoviranomai
selle.

Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista.
Jätelasku voidaan jakaa kimpan osakkaiden kesken,
osakkaiden ilmoittamien osuuksien mukaisesti.
Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen,
biojätteen ja hyötyjätteiden keräämiseen.

ALUEKERÄYSPISTE

Ota yhteyttä Mustankorkeaan

Käytössä vain Laukaassa

Aluekeräyspisteen käyttöoikeus
on ainoastaan jätetaksan
mukaisen käyttömaksun
maksavilla asuin- ja vapaa-ajan
kiinteistöillä.
Jätelasku muodostuu vuosimak
susta kiinteistön käyttötarkoituk
sen ja henkilömäärän mukaan.

Lähimmän keräyspisteen
sijainnin voit tarkistaa
osoitteesta kierratys.info.

Jos kiinteistö ei ole ilmoittanut
jätehuollon järjestämistapaa,
katsotaan kiinteistön olevan
aluekeräyspisteen käyttäjä.

Jyväskylä | Laukaa | Muurame
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JÄTTEIDEN LAJITTELU JA
KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLTÄ
Kaikilla kiinteistöillä on oltava seka
jäteastia. Biojätteelle on oltava oma
jäteastia tai vaihtoehtoisesti biojät
teen voi kompostoida. Yleinen jättei
den lajitteluvelvollisuus koskee kaik
kia kiinteistöjä.

Omaan jäteastiaan
soveltumattomat jätteet
Kaikki kierrätyskelpoiset hyötyjätteet
kuten lasi, metalli ja biojäte tulee laji
tella erikseen sekajätteen joukosta.
Pieniä määriä palamatonta materiaa
lia, kuten yksittäisten lasi- ja posliinias
tioiden sirpaleita, hehkulamppuja tai
yksittäisiä pieniä PVC-muoviesineitä,
voi laittaa sekajäteastiaan, sillä ne eivät
haittaa merkittävästi jätteenpolttoa.
Sähkölaitteet, vaaralliset jätteet sekä
akut ja paristot on kerättävä erilleen
ja ne voi toimittaa maksutta käsitel
täväksi Mustankorkean tai tuottajan
järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Puutarhajäte, risut ja oksat sekä
käsittelemätön puujäte, joita ei käsi
tellä omatoimisesti kiinteistöllä, on
toimitettava Mustankorkealle. Puu
tarhajätteen, risujen ja oksien viemi
nen yleisille puisto- tai maa-alueille
on kielletty.
Suurikokoiset jätteet (esim. huoneka
lut) tai isot jätemäärät (esim. remon
tointijätteet) on kiinteistön haltijan
kuljetettava Mustankorkealle.
Jäteastiaan ei saa myöskään laittaa:
• palo- tai räjähdysvaaran
aiheuttavia jätteitä
• nestemäisiä jätteitä
• hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
• kipsijätettä
Jos jäteastiaan on laitettu
sinne kuulumatonta
jätettä, voi jätteen
kuljettaja jättää
astian tyhjentämättä.

Tarkista lähin
keräyspiste:
www.kierratys.info

LAJITELTAVAT JA ERILLISKERÄTTÄVÄT JÄTELAJIT
Huoneistojen
lukumäärä
kiinteistöllä
1-4
5 tai enemmän

Sekajäte

Biojäte

Metalli

Lasi

Kartonki

a
a

a
a

hyötykeräyspiste

hyötykeräyspiste

hyötykeräyspiste

a

a

a*

Paperi

Lajitellaan
erikseen

* Kartongin erilliskeräys koskee vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä, joille astia tulee hankkia kesään 2018 mennessä.
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JÄTEASTIAT JA NIIDEN TYHJENTÄMINEN
Jäteastiaa koskevat
vaatimukset
Kiinteistöllä tulee olla käytössään
riittävän suuri jäteastia, jotta jät
teet mahtuvat jäteastiaan ja kannen
pystyy aina sulkemaan. Pyörättömien
jäteastioiden tai jätesäkkitelineiden
käyttö on kielletty.

Jäteastian merkitseminen
Tyhjennysten sujuvuuden varmis
tamiseksi jäteastiat on merkittävä
jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla.
Tarrassa on oltava keräyksestä vas
taavan tahon yhteystiedot. Mikäli

jäteastia ei ole kiinteistön lähei
syydessä tai useiden kiinteistöjen
astioita on sijoitettuna lähekkäin,
tulee astiat merkitä selvästi kiinteis
tön osoitteella. Astioiden merkitse
minen on tarpeen, jotta oikea astia
tyhjennetään oikeaan aikaan.
Jäteastiat saa painaa korkeintaan:
• 240 litran jäteastia 40 kg
• 660 litran jäteastia 60 kg
• Jätesäkki 15 kg
Jätteet tulee pakata ennen niiden lait
tamista jäteastiaan. Erityisesti hieno
jakoinen ja pölyävä jäte tulee pakata
tiiviisti ja huolellisesti.

ASIANMUKAINEN JÄTEASTIA
Kannellinen
Koneelliseen kuormaukseen
soveltuva kaulus
Tartuntakahvoin varustettu
Jätelajia osoittava tarra
Pyörällinen

Jyväskylä | Laukaa | Muurame
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JÄTEASTIOIDEN TYHJENTÄMINEN
Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, jotta niistä ei aiheudu hajuhaittaa
eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle:
PISIN TYHJENNYSVÄLI
KESÄISIN
(VIIKOT 18–43)

PISIN TYHJENNYSVÄLI
TALVISIN
(VIIKOT 44–17)

viikkoa

viikkoa

kaikki kiinteistöt

4

4

vapaa-ajan kiinteistö

8

8

1-4 huoneistoa

2

4

5-9 huoneistoa

1

2

vähintään 10 huoneistoa

1

1

syväkeräyssäiliöt

3

3

Lasi ja metalli

16

16

Kartonki

8

8

JÄTELAJI
Sekajäte

Biojäte

Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjen
nysväli voidaan pidentää 8 viikkoon,
kun syntyvän sekajätteen määrä on
vähäinen. Pidennettyä tyhjennysväliä
haetaan kirjallisesti jätehuoltoviran
omaiselta.

Kesäaikana käytössä olevien vapaaajan kiinteistöjen jäteastia on tyhjen
nettävä vähintään kaksi kertaa kesä
aikana ja läpi vuoden käytettävissä
vapaa-ajan kiinteistöissä ympäri
vuotisesti.

Jätehuollon sähköiset lomakkeet löytyvät
jätelautakunnan ja Mustankorkean nettisivuilta
jyvaskylanseutu.fi/jate ja mustankorkea.fi/neuvonta
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Jäteastian tyhjennysten
keskeyttäminen

Jätteenkeräys

Jos ympärivuotisesti asuttu kiin
teistö jää kokonaan käyttämättö
mäksi, esimerkiksi ulkomailla asumi
sen, laajan peruskorjauksen tai muu
ton vuoksi, jäteastian tyhjennykset
voi keskeyttää.
Jos keskeytys kestää alle 6 kuu
kautta, siitä voi sopia Mustankor
kean kanssa tai Laukaassa suoraan
kuljetusyrittäjän kanssa. Yli 6 kuu
kauden keskeytykset anotaan jäte
huoltoviranomaiselta. Ennen kes
keytyksen alkamista jäteastia on
tyhjennettävä.
Jos olet yhteisen jäteastian käyt
täjä, voit sopia kimpan yhteyshen
kilön kanssa jätelaskun maksu
osuuksista.

Sekajäte-,
sekä lasi- ja
metalliastia on
pestävä kerran
vuodessa.
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Jätteen kuormaaminen ja kuljettami
nen on sallittu maanantaista perjan
taihin klo 6–22 ja poikkeustapauksissa
lauantaisin. Arkipyhäviikoilla jätteitä
kerätään tarvittaessa myös sunnun
taina.

Kunnossapito ja pesu
Jäteastian haltijan on huolehdittava
jäteastian korjauksesta, kunnossapi
dosta ja puhdistamisesta sekä siitä,
etteivät jäteastiat pääse siirtymään
paikoiltaan ja että jäteastioiden kan
net pysyvät kaikissa sääolosuhteissa
suljettuina.
Kunnan järjestämässä jätteenkulje
tuksessa vähintään viiden huoneiston
kiinteistöjen jäteastiat pestään auto
maattisesti. Muut kiinteistöt järjestä
vät jäteastiansa pesun itse.

Kartonki- ja
paperiastiat
pestään
tarvittaessa.

Biojäteastia
on pestävä
kaksi kertaa
vuodessa.

9

Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille

JÄTTEEN KERÄYSPAIKKA
Jäteastian sijoittaminen
Jäteautolla tulee olla esteetön ja tur
vallinen pääsy vähintään 10 metrin
etäisyydelle jäteastiasta kaikissa olo
suhteissa. Jäteautolle on oltava tar
vittaessa myös kääntömahdollisuus
astian läheisyydessä.
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyt
tää muuna varastona, jotta jäteautoon

ei vahingossa joudu sinne kuuluma
tonta tavaraa.
Astialle johtavan tien tulee olla ras
kaalle ajokalustolle riittävän leveä ja
kantava, koska jäteauto voi painaa jopa
25 tonnia. Muista huolehtia jäteasti
alle johtavan tien kunnossapidosta,
lumien aurauksesta ja hiekoituksesta!

ASIANMUKAINEN JÄTEKATOS

Riittävä valaistus
Sisäänkäynti
suoraan ulkotiloista
Huomioi jätekatoksen rakentamisessa kuntasi paloturvallisuus- ja
rakennusmääräykset
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Vaakasuora, kulutusta
kestävä alusta
Ei kynnystä, porrasta tai
muuta estettä
Huolehdi hiekoituksesta
ja lumien aurauksesta
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JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT
Hyötykeräyspisteet
Hyötykeräyspisteille voi viedä kotita
loudessa syntyviä hyötyjätteitä; lasi-,
metalli- ja kartonkipakkauksia sekä
paperia. Joillain pisteillä on lisäksi
vaatekeräyskontti, jonne voi viedä
ehjät ja puhtaat vaatteet, kengät ja
kodin tekstiilit. Mikäli hyötykeräys
pisteen astiat ovat täynnä, älä jätä
jätettä astian viereen, vaan toimita
ne toiselle keräyspisteelle.

huonekalut, rakennus- ja purkujätteet,
piha- ja puutarhajätteet ja muut iso
kokoiset kodin jätteet.
Sijainti: Ronsuntaipaleentie 204,
Jyväskylä

Vaarallisten jätteiden
vastaanottopaikat
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa
toisiinsa tai muihin jätteisiin. Toimita
vaaralliset jätteet vähintään kerran
vuodessa vastaanottopaikkoihin.

Jos kuntasi alueella on Rinki-
ekopiste, jossa kerätään muo
via, voit viedä myös muovi
pakkaukset keräykseen.
Tarkista lähin
Muussa tapauksessa
keräyspiste:
muovijäte kuuluu sekajä
www.kierratys.info
teastiaan.

Laukaan
aluekeräyspisteet
Aluekeräyspisteissä kerätään hyöty
jätteiden lisäksi kotitalouksissa syn
tyvää sekajätettä. Sekajäteastian
käyttöoikeus on vain aluekeräyspiste
maksun maksaneilla kiinteistöillä.

Kotitalouksien vaaralliset
jätteet toimitetaan joko
jätekeskukseen tai kun
nissa sijaitseviin vaaral
lisen jätteen keräyskont
teihin. Vaarallisia jätteitä
ovat esimerkiksi jäteöljyt,
akut, liuottimet, pesu- ja puhdis
tuaineet, maalit, lakat, loisteputket,
energiansäästölamput ja loisteputket.

Jätekeskus

Paristot ja pienoisakut toimitetaan
kauppojen yhteydessä oleviin keräys
laatikoihin. Lääkkeet, elohopea
kuumemittarit ja injektioneulat toi
mitetaan suoraan apteekkiin.

Mustankorkean jätekeskukseen voi
viedä jätteet, jotka eivät sovellu
omaan jäteastiaan tai hyötykeräys
pisteelle. Tällaisia jätteitä ovat esim.

Sähkölaitteet toimitetaan jätekeskuk
seen, muuhun viralliseen SER-keräys
pisteeseen tai kauppaan, joka myy
sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Jyväskylä | Laukaa | Muurame
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JÄTTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA
HYÖDYNTÄMINEN
Kompostointi
Kompostointi on helppo tapa hyödyn
tää biojätteiden sisältämät ravintoai
neet. Kompostori voi olla myös useam
man naapurikiinteistön (2–5 kiinteis
tön) tai huoneiston yhteinen.
Kompostoinnin aloittamisesta tai
lopettamisesta on aina tehtävä kir

jallinen ilmoitus Mustankorkealle, Lau
kaassa ilmoitus tehdään jätehuoltovi
ranomaiselle.
Kompostori on sijoitettava, rakennet
tava ja hoidettava niin, että sen käy
töstä ei aiheudu terveys- tai ympä
ristöhaittaa. Biojätettä saa kompos
toida vain sitä varten suunnitellussa,
tarkoitukseen sopivassa, suljetussa

ASIANMUKAINEN KOMPOSTORI

Kansi
Jyrsijäsuojattu
Ilmankierroltaan riittävä
Lämpöeristetty
(jos kompostoidaan talviaikaan)
Tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu
Tilavuudeltaan riittävä
Pohja tai pohjaverkko
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ja hyvin ilmastoidussa komposto
rissa, johon haittaeläinten pääsy on
estetty.

käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja
oksia sekä vähäisiä määriä (kierrätyk
seen kelpaamatonta) paperia, pahvia
ja kartonkia.

Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan
Jätteen hautaaminen tai
ainoastaan kesäaikana, tulee kiin
johtaminen viemäriverkkoon
teistöllä olla talviaikana käytössä
oma tai lähinaapurin kanssa
Jätteen hautaaminen maa
yhteinen biojäteastia. Jos
han on kielletty.
kompostoit myös talvi
aikaan, huolehdi asian
Biojätettä saa
Kuolleiden lemmik
mukaisen lämpöeriste
kompostoida vain sitä
tyn kompostorin hank
kieläinten hautaami
varten suunnitellussa,
kimisesta.
nen on sallittua koko
tarkoitukseen sopivassa
maassa.
Kuolleet lem
kompostorissa.
mikkieläimet hävitetään
Puutarhajätteen kom
ensisijaisesti hautaa
postointiin riittää lämpö
malla tai tuhkaamalla. Lisää
eristämätön kompostori tai
ohjeistusta saat Elintarviketur
kompostikehikko.
vallisuusvirasto Eviran nettisivuilta
Jätteen polttaminen
www.evira.fi.
Jätteiden polttaminen on kielletty.
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa

Jyväskylä | Laukaa | Muurame

Jätteiden tai rasvan johtaminen jäte
vesiviemäriin on kielletty.
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SAOSTUS- JA UMPISÄILIÖLIETTEET
Lietteen toimittaminen
käsiteltäväksi ja tyhjennysvälit

Lietteiden omatoiminen
käsittely

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamo
jen lietetiloista ja muista vastaavista
säiliöistä jätevesiliete on poistettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään ker
ran vuodessa.
Laitepuhdistamoista, joita
käytetään käymäläjäteve
siä sisältävien jätevesien
käsittelyyn, lietteen
poisto on tehtävä val
mistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

Asumisessa syntyvän lietteen saa
levittää asianmukaisesti käsiteltynä
lannoitustarkoituksessa omassa hal
linnassa olevalle pellolle. Liete on
aina hygienisoitava esimerkiksi kalk
kistabiloinnilla. Lietettä ei kuiten
kaan saa levittää pohjavesi
alueella. Jätevesilietteen
omatoimisen käsittelyn
aloittamisesta ja siitä
Saostussäiliöt
luopumisesta on aina
on tyhjennettävä
tehtävä ilmoitus jäte
vähintään kerran
huoltoviranomaiselle.
vuodessa.

Umpisäiliöiden täytty
mistä sekä täyttymishälyt
timen toimintaa on seurattava
säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjen
nettävä tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kir
jaa lietteenpoistoista ja tiedot on
pyydettäessä esitettävä jätehuolto
viranomaiselle. Lietteet saa luovuttaa
kuljetettavaksi vain sellaiselle toimi
jalle, joka on hyväksytty jätelain mukai
seen jätehuoltorekisteriin. Lietteet on
toimitettava kunnalliselle jäteveden
puhdistamolle.
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Myös enintään viidellä
naapurikiinteistöllä tai
muulla lähellä sijaitsevalla kiin
teistöllä syntyvän lietteen saa ottaa
käsittelyyn ja levittää peltoon lannoi
tustarkoituksessa samoin edellytyk
sin kuin omassa toiminnassa synty
neen lietteen. Sen, joka vastaanottaa,
käsittelee ja hyödyntää lietteen, on
ilmoitettava kiinteistöjen tiedot kir
jallisesti jätehuoltoviranomaiselle.
Vähäiset lietemäärät voidaan kom
postoida kiinteistöllä. Käytännössä
lietteen kompostointi on mahdollista
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vain vapaa-ajan kiinteistöillä, jotka
eivät ole ympärivuotisessa käytössä
ja joiden jätevedet eivät sisällä vesi
käymälän vesiä.
Saostuskaivojen, pienpuhdistamoi
den, umpisäiliöiden ja vastaavien
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jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa
levittää metsään tai muualle maas
toon.
Lisätietoa lietteen asianmukaisesta
käsittelystä saat kuntasi ympäristön
suojeluviranomaiselta.
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