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Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022
Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan
1.7.2022 korvaten voimassa olleet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksien
suurimmat muutokset koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita,
kompostointia ja keräykseen soveltuvia jäteastioita.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee
Uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikkien vähintään viiden huoneiston
taloyhtiöiden on aloitettava biojätteen erilliskeräys tai kompostointi lämpökompostorilla
1.7.2022 alkaen.
1.7.2024 biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia kiinteistöjä, myös
omakotitaloja, yli 10 000 asukkaan taajamissa. Vestian toimialueella tämä tarkoittaa
Ylivieskan keskustaajamaa. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kompostointi
lämpökompostorilla.
Muilta kiinteistöiltä biojäte on jatkossa erilliskerättävä, mikäli sitä kertyy yli 10 kg viikossa
ja yleisötilaisuuksista, mikäli sitä kertyy yli 10 kg. Aiemmin määrä on molemmissa ollut
50 kg.
Biojätteen lajitteluun on lisäksi annettu tarkennuksia. Biojätteeseen ei saa lajitella enää
puutarha- ja puistojätettä, ja biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen sen
sijoittamista biojäteastiaan. Muovipussien ja biohajoavien muovipussien käyttö on
kielletty.

Kompostoinnista ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
Jätteen haltijan on tehtävä jatkossa aina ilmoitus biojätteen kompostoinnista
jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin
aloittamisesta.
Ilmoitus
kompostoinnista
vaaditaan,
vaikka
biojätteen
erilliskeräysvelvoite ei koskisi kiinteistöä.
Kaikista kiinteistöistä, joilla kompostointi on aloitettu ennen 1.1.2023, on tehtävä
kompostointi-ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle viimeistään 31.12.2022.

Pakkausjätteet erilliskerättävä aiempaa tiukemmin
Kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräysvelvoite laajenee
1.7.2023, jolloin kaikkien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiden on aloitettava
kyseisten jätelajien erilliskeräys.
Vestia Oy on vuonna 1999 perustettu voittoa tavoittelematon 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii Siika-, Pyhä-, Kala- ja
Lestijokilaaksoissa. Yritys järjestää omistajakuntien puolesta kotitalouksien hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollon, jätteiden
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Lisäksi muovi-, paperi- ja kartonkijätettä on erilliskerättävä myös muilta kiinteistöiltä ja
yleisötilaisuuksista, jos niitä kertyy yli 5 kg viikossa. Myös lasipakkauksia ja pienmetallia
on erilliskerättävä, jos niitä kertyy yli 2 kg viikossa. Määrät ovat pienentyneet
huomattavasti aiemmista jätehuoltomääräyksistä.

Muutoksia jäteastioihin, tyhjennysväleihin ja astiamerkintöihin
Uusissa jätehuoltomääräyksissä on määrätty myös jätteiden keräykseen soveltuvista
jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa
1.7.2022 jälkeen enää käyttää jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä, pikakontteja tai
pyörättömiä jäteastioita.
Jäteastioiden pisimmät sallitut tyhjennysvälit eri jätelajeittain ovat pysyneet ennallaan
lukuun ottamatta biojätettä, jonka pisin sallittu tyhjennysväli on jatkossa toukosyyskuussa kaksi viikkoa ja loka-huhtikuussa neljä viikkoa. Kaikki jäteastiat on kuitenkin
tyhjennettävä siten, ettei astiasta aiheudu hajuhaittaa tai muita haittoja esimerkiksi
jätteenkuljetukselle.
Kiinteistön haltijan vastuulla on lisäksi merkitä jäteastiaan selkeästi siihen kerätyn
jätelajin ja keräyksestä vastaavan (Vestia Oy) yhteystiedot ja huolehtia lajitteluohjeiden
nähtävillä olosta astiassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Asianmukaiset astian
merkintätarrat saa pyydettäessä Vestia Oy:ltä.
Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä
jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoite. Kun kiinteistön haltija vaihtuu, kiinteistön haltijan
on ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot Vestia Oy:lle ennen kuin luovuttaa kiinteistön
uudelle haltijalle.
Lisätietoja:
Jätehuoltomääräykset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=202221509
Marjo Kivimäki, palvelupäällikkö, 044 710 8724 / marjo.kivimaki@vestia.fi (lomalla 18.7.
alkaen)
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