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Määritelmiä
Hyötykeräyspiste
Mustankorkean ylläpitämä keräyspiste hyötyjätteille, jossa kerätään pääasiassa lasi- 
ja kartonkipakkauksia sekä metallia. Osassa on myös muovipakkausten keräys.

Rinki-ekopiste        
Hyötykeräyspiste, jonka ylläpidosta, tyhjennyksistä ja siisteydestä vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy.

Jätehuoltoviranomainen
Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka huolehtii jätehuollon viranomaistehtävistä, 
kuten päättää jätehuoltomääräyksistä  ja jätetaksasta. Käsittelee muun muassa ha-
kemukset sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä ja jätemaksuisista tehdyt 
muistutukset.

Mustankorkea Oy
Kuntien omistama jäteyhtiö, joka tuottaa kaikki päivittäisen jätehuollon palvelut. 

Kunnan vastuulle kuuluva jäte
Vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien saostus- ja um-
pisäiliöliete. Kunnan omassa toiminnassa (kuten koulut, päiväkodit, terveyskeskuk-
set), syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka 
kerätään yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
Mustankorkea Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäte-
astian tyhjennyksistä Mustankorkean kanssa.

Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus
Asukkaan itse kilpailuttama jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii tyhjennyk-
sistä suoraan haluamansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Asumisessa syntyvien 
lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestämää.

Tuottajavastuu
Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan velvollisuus järjestää tuotteen jätehuolto 
omalla kustannuksellaan. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat ajoneuvojen renkaat, 
romuautot, sähkölaitteet, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset (lasi-, me-
talli-, kartonki- ja muovipakkaukset).
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Jätehuoltomääräysten tarkoitus on oh-
jata jätehuollon järjestämistä siten, että 
jätehuolto voidaan järjestää turvallises-
ti, järjestelmällisesti ja valvotusti sekä 
ympäristöä suojellen. Jätehuoltomäärä-
yksillä edistetään etusijajärjestystä, jon-
ka keskeisin tavoite on jätteen synnyn 
vähentäminen ja syntyvän jätteen oh-
jautuminen hyödynnettäväksi.

Määräyksissä annetaan ohjeita jätehuol-
lon käytännön järjestämisestä kiinteis-
töillä, jätteiden lajittelusta, keräämisestä, 
kuljettamisesta sekä kierrättämisestä.

Määräykset on hyväksytty Jyväskylän 
seudun jätelautakunnassa, joka on kun-
tien yhteinen jätehuoltoviranomainen 
ja jolla on Mustankorkea Oy:n kanssa 
sama toiminta-alue: Jyväskylä, Laukaa, 
Muurame ja Toivakka.

Yleistä
jätehuoltomääryksistä
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Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistö-
jen on järjestettävä jätehuolto kiinteis-
tölle ja luovutettava jäte keräysastiaan. 
Jätehuolto järjestetään hankkimalla joko 
oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen 
jäteastia seka- ja biojätteelle. Biojätteen 
voi vaihtoehtoisesti kompostoida.

Kiinteistöltä kerätty sekajäte toimite-
taan jätteenpolttolaitokselle energiahyö-
tykäyttöön ja biojätteestä valmistetaan 
biokaasua ja multatuotteiden raaka-ai-
netta.

Jäteastian tyhjennyksistä sovitaan Mus-
tankorkean kanssa. 

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä:  
www.mustankorkea.fi 

Jätehuollon järjestäminen
kiinteistöllä
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Jätehuollon järjestämisen 
vaihtoehdot

Oma seka- ja biojäteastia Sovi jäteastioiden tyhjentämisestä ottamalla yhteyt-
tä Mustankorkean asiakaspalveluun verkkopalvelun 
kautta, sähköpostilla tai soittamalla. 

Valitse jäteastian koko ja tyhjennysrytmi jätehuolto-
määräysten mukaisesti. Järjestä jäteastialle keräys-
paikka.

Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtu-
mista ja perusmaksusta.

Järjestä sekajäteastia mantereelle tai ilmoita Mus-
tankorkealle käyttäväsi satamassa tai venevalkamas-
sa sijaitsevaa sekajätteen keräyspistettä.
 
Jätelasku koostuu jäteastian tyhjennysmaksuista tai 
keräyspisteen vuosimaksusta ja perusmaksusta.

Lähietäisyydellä sijaitsevat kiin-
teistöt voivat perustaa kimpan. 

- asemakaava-alueella samas-
sa tai viereisissä kortteleissa 
sijaitsevat kiinteistöt

- asemakaava-alueen ulkopuo-
lisella alueella naapurit, tie-
kunnan tai toiminnallisen ko-
konaisuuden muodostavat 
kiinteistöt

Yhteinen jäteastia eli kimppa Valitkaa kimpalle yhteyshenkilö ja sopikaa jäteas-
tian sijainnista. Yhteyshenkilö sopii Mustankorkean 
kanssa jäteastioiden tyhjentämisestä.

Yhteyshenkilön tulee ilmoittaa kaikista kimpassa 
tapahtuvista muutoksista, kuten uusista osakkaista.

Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtu-
mista. Jätelasku voidaan jakaa kimpan osakkaiden 
kesken, ilmoitettujen osuuksien mukaisesti.

Perusmaksu laskutetaan jokaiselta kimpan osak-
kaalta erikseen.

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, 
biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräämiseen.

Biojätteen kompostointi Tee kompostointi-ilmoitus Mustankorkealle.
Mikäli kompostoinnista tai yhteisen biojäteastian käy-
töstä ei ole tehty ilmoitusta, kiinteistöllä astuu voi-
maan biojäteastian tyhjennys jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Lue lisää kompostoinnista sivulta 13.

Saaressa sijaitsevan 
asunnon sekajätehuolto
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Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneis-
tojen 

lukumäärä 

1–4

5 tai 
enemmän

Sekajäte

x

x

Biojäte

x

x

Metalli

hyöty-
keräys-
piste

x

Lasi

hyöty-
keräys-
piste

x

Kartonki

hyöty-
keräys-
piste

x

Muovi

hyöty-
keräys-
piste

x*

Paperi

Laji-
tellaan

erikseen

Pakkaukset

Jätteiden lajittelu ja 
kerääminen kiinteistöltä
Kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava vä-
hintään seka- ja biojäteastia. Biojätteen 
voi vaihtoehtoisesti kompostoida, kun-
han siitä on tehty kirjallinen ilmoitus 
Mustankorkealle. Yleinen jätteiden lajit-
teluvelvollisuus koskee kaikkia. Vähin-
tään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee 
olla lisäksi omat hyötyjäteastiat metallil-
le, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille.

Jätteiden lajittelu
Kaikki kierrätyskelpoiset hyötyjätteet 
tulee lajitella erikseen sekajätteen jou-
kosta. Pieniä määriä palamatonta ma-
teriaalia, kuten yksittäisten lasi- ja pos-
liiniastioiden 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 käsiteltäväk-
si Mustankorkean tai tuottajan järjestä-
miin vastaanottopaikkoihin. 

Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsitte-
lemätön puujäte, joita ei käsitellä oma-
toimisesti kiinteistöllä, on toimitettava 
Mustankorkean vastaanottopaikkaan. 
Puutarhajätteen, risujen ja oksien vie-
minen yleisille puisto- tai maa-alueille 
on kielletty.

Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut 
tai isot jätemäärät, kuten remontointijät-
teet, on kiinteistön haltijan kuljetettava 
Mustankorkealle.

Jäteastiaan ei saa koskaan laittaa:
•palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia  
 jätteitä     
•nestemäisiä jätteitä   
•hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia  
•kipsijätettä

Jos jäteastiaan on laitettu sinne kuulu-
matonta jätettä, voi jätteenkuljettaja jät-
tää astian tyhjentämättä.

*Muovipakkausten keräys kiinteistöiltä alkaa 1.1.2021
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Jäteastiat ja niiden 
tyhjentäminen
Jäteastiaa koskevat vaatimukset
Kiinteistön jäteastia tulee olla riittävän 
kokoinen syntyvään jätemäärään näh-
den. Jäteastian kansi on aina pystyttävä 
sulkemaan. Pyörättömien jäteastioiden 
tai jätesäkkitelineiden käyttö on kielletty.

Jäteastian merkitseminen
Tyhjennysten sujuvuuden varmistami-
seksi jäteastiat on merkittävä jätelajin 
osoittavalla tarralla. Tarroja saa mak-
sutta Mustankorkealta. Astioiden tun-
nistamisen varmistamiseksi astioihin 
on merkittävä selvästi kiinteistön osoi-
te, erityisesti, kun jäteastiaa ei ole si-
joitettu selkeästi kiinteistön alueelle tai 
useiden kiinteistöjen astioita on sijoitet-
tu lähekkäin.

Astioiden merkitseminen on tarpeen, 
jotta oikea astia tyhjennetään oikeaan 
aikaan.

Jäteastioihin saa laittaa jätettä  
enintään seuraavasti:   
•240 litran jäteastia 40 kg  
•660 litran jäteastia 60 kg  
•Jätesäkki 15 kg

Jätteet tulee pakata ennen niiden laitta-
mista jäteastiaan. Erityisesti hienojakoi-
nen ja pölyävä jäte tulee pakata tiiviisti 
ja huolellisesti.

Kannellinen

Pyörällinen

Tartuntakahvoin varustettu

Jätelajia osoittava tarra

 Koneelliseen kuormaukseen sovel-
tuva kaulus

ASIANMUKAINEN JÄTEASTIA
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Jäteastioiden tyhjentäminen
Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli viikkoa

Sekajäte

kaikki kiinteistöt 4 

vapaa-ajan kiinteistö 8

Metalli ja lasipakkaukset 16

Kartonki- ja muovipakkaukset 8

Biojäte
kesäisin

 (viikot 18–43)
talvisin

 (viikot 44–17)

1–4 huoneistoa 2 4

5–9 huoneistoa 1 2

vähintään 10 huoneistoa 1 1

syväkeräyssäiliöt 3 3

Kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan 
kiinteistöjen jäteastia on tyhjennettävä 
vähintään kaksi kertaa kesäaikana, vä-
hintään kahdeksan viikon välein. 

Ympäri vuoden käytössä olevien va-
paa-ajan kiinteistöjen astiat tulee tyhjen-
tää säännöllisesti läpi vuoden.
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henkilömäärä kiinteistöllä jäteastian koko

koko toiminta-alue
1–2 henkilöä 120–240 l

3–4 henkilöä 240 l

lisäksi asemakaavan ulkopuoliset alueet 1–6 henkilöä 360–660 l

Sekajäteastian tyhjennysvälin 
pidentäminen
Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjen-
nysväli voidaan pidentää kahdeksaan 
viikkoon, kun syntyvän sekajätteen 
määrä on vähäinen. 

Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan 
erillisellä hakemuksella jätehuoltoviran-
omaiselta ja se voidaan myöntää seu-
raavien ehtojen täyttyessä: 

Tyhjennysvälin pidennys edellyttää, että 
biojäte erilliskerätään tai kompostoi-
daan ja muut hyötyjätteet lajitellaan ja 
toimitetaan hyötykeräyspisteisiin (lasi-, 
metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset 
sekä paperi).

Jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta 
löytyy hakemus sekajäteastian tyhjen-
nysvälin pidentämisestä   
jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto > jäte-
huollon lomakkeet 

Jäteastian tyhjennysten 
keskeyttäminen
Jos ympärivuotisesti asuttu kiinteistö jää 
kokonaan käyttämättömäksi ulkomail-
la asumisen tai laajan peruskorjauksen 
vuoksi, jäteastian tyhjennykset voidaan 
keskeyttää. Muussa tapauksessa tyh-
jilleen jäänyt kiinteistö rinnastetaan va-
paa-ajan asunnoksi, jolloin keskeytyksiä 
ei myönnetä. 

Jos keskeytys kestää alle 6 kuukautta, 
siitä voi sopia Mustankorkean kanssa. 
Yli 6 kuukauden keskeytykset anotaan 
jätehuoltoviranomaiselta. Ennen keskey-
tyksen alkamista jäteastia on tyhjennet-
tävä. Jos olet yhteisen jäteastian käyt-
täjä, voit sopia kimpan yhteyshenkilön 
kanssa jätelaskun maksuosuuksista.
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Jätteen keräyspaikka

Jäteastian sijoittaminen
Jäteastialle tulee olla esteetön ja tur-
vallinen pääsy kaikissa olosuhteissa. 
Jäteautolla tulee päästä vähintään 10 
metrin etäisyydelle käsin siirrettävistä, 
pyörällisistä jäteastioista. Jäteautolle on 
oltava tarvittaessa myös kääntömahdol-
lisuus astian läheisyydessä. 

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää 
muuna varastona, jotta jäteautoon ei 

Riittävä valaistus

Huomioi jätekatoksen rakentamisessa kuntasi 
paloturvallisuus- ja rakennusmääräykset 

Ei kynnystä, porrasta tai 
muuta estettä

Vaakasuora, kulutusta 
kestävä alusta

Huolehdi hiekoituksesta  
ja lumien aurauksesta

Sisäänkäynti 
suoraan ulkotiloista

ASIANMUKAINEN JÄTEKATOS

vahingossa joudu sinne kuulumatonta 
tavaraa. Poiskuljetettavaksi tarkoitettu 
irtojäte on merkittävä niin, että sen tun-
nistaa jätteeksi.

Astialle johtavan tien tulee olla raskaal-
le ajokalustolle riittävän leveä ja kanta-
va, koska jäteauto voi painaa jopa 25 
tonnia. Muista huolehtia jäteastialle joh-
tavan tien kunnossapidosta, lumien au-
rauksesta ja hiekoituksesta!
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Jätteenkeräys
Jätteen kuormaaminen ja kuljettaminen 
on sallittu maanantaista perjantaihin 
klo 6–22 ja poikkeustapauksissa lauan-
taisin klo 8–18. Arkipyhäviikoilla jättei-
tä kerätään tarvittaessa myös sunnun-
taisin.

Kunnossapito ja pesu
Jäteastian haltijan on huolehdittava jäte-
astian korjauksesta, kunnossapidosta ja 
puhdistamisesta sekä siitä, etteivät jä-
teastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja 
että jäteastioiden kannet pysyvät kaikis-
sa sääolosuhteissa suljettuina.

Sekajäte- sekä lasi-, metalli- ja muo-
viastiat on pestävä vähintään kerran 
vuodessa. Biojäteastia vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Muut hyötyjäteastiat 
pestään tarvittaessa. 

Vähintään viiden huoneiston kiinteistö-
jen jäteastiat pestään automaattisesti. 
Muut kiinteistöt järjestävät jäteastiansa 
pesun itse.
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Jätteiden vastaanottopaikat

Hyötykeräyspisteet ja Rinki-ekopisteet
Hyötykeräyspisteille voi viedä kotitalou-
dessa syntyviä hyötyjätteitä eli lasi-, me-
talli- ja kartonkipakkauksia ja paperia. 
Osassa pisteistä kerätään myös muovi-
pakkauksia. Joillain pisteillä on lisäksi 
vaatekeräyskontti, jonne voi viedä ehjät 
ja puhtaat vaatteet, kengät ja kodin teks-
tiilit. Mikäli hyötykeräyspisteen astiat ovat 
täynnä, älä jätä jätettä astian viereen, 
vaan toimita ne toiselle keräyspisteelle.

Lajitteluohjeita: www.mustankorkea.fi 

Jätekeskus
Mustankorkean jätekeskukseen voi vie-
dä jätteet, jotka eivät sovellu omaan jä-
teastiaan tai hyötykeräyspisteelle. Tällai-
sia jätteitä ovat esimerkiksi huonekalut, 
rakennus- ja purkujätteet, piha- ja puu-
tarhajätteet ja muut isokokoiset kodin 
jätteet.

Osoite: Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä

Vaarallisten jätteiden 
vastaanottopaikat 
Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi toi-
mittaa joko jätekeskukseen tai kunnissa 
sijaitseviin vaarallisen jätteen keräyskont-
teihin. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi 
jäteöljyt, akut, paristot, maalit, lakat, lois-
teputket, energiansäästölamput ja säh-
kölaitteet.

Paristot ja pienoisakut toimitetaan kaup-
pojen yhteydessä oleviin keräyslaatikoihin.

Lääkkeet, elohopeakuumemittarit ja in-
jektioneulat toimitetaan suoraan apteek-
kiin.

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

Tarkista lähin keräyspiste:   
www.kierratys.info 
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Kompostointi
Kompostointi on helppo tapa hyödyn-
tää biojätteiden sisältämät ravintoai-
neet. Kompostori voi olla myös useam-
man naapurikiinteistön (2–5 kiinteistön) 
tai huoneiston yhteinen. Kompostoinnin 
aloittamisesta tai lopettamisesta on aina 
tehtävä kirjallinen ilmoitus Mustankor-
kealle. 

mustankorkea.fi/neuvonta > sähköi-
nen asiointi > kompostointi-ilmoitus

Kompostori on sijoitettava, rakennetta-
va ja hoidettava niin, että sen käytöstä 
ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa.  
Biojätettä saa kompostoida vain sitä var-
ten suunnitellussa, tarkoitukseen sopi-
vassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidus-

sa kompostorissa, johon haittaeläinten 
pääsy on estetty. 

Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan ai-
noastaan kesäaikana, tulee kiinteistöllä 
olla talviaikana käytössä oma tai lähinaa-
purin kanssa yhteinen biojäteastia. Jos 
kompostoit myös talviaikaan, huolehdi, 
että  kompostori on lämpöeristetty. 

Sisäkompostorin käyttö edellyttää jälki-
kompostointia määräysten mukaisessa 
kompostorissa.

Puutarhajätteen kompostointiin riittää 
lämpöeristämätön kompostori tai kom-
postikehikko.

Kansi

Jyrsijäsuojattu

Ilmankierroltaan riittävä

Lämpöeristetty  
(jos kompostoidaan talviaikaan)

Tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu

Tilavuudeltaan riittävä

Pohja tai pohjaverkko

ASIANMUKAINEN KOMPOSTORI
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Saostus- ja umpisäiliölietteet

Asuinkiinteistöissä syntyvien saostus- ja 
umpisäiliön tai pienpuhdistamon liettei-
den tyhjennyksen voi tilata valitsemal-
taan kuljetusyrittäjältä. Jätehuoltoviran-
omaisen nettisivuilta löytyy lista jätelain 
mukaiseen jätehuoltorekisteriin kuulu-
vista yrityksistä, joilla on lupa kuljettaa 
lietteitä. Lietteet toimitetaan jäteveden-
puhdistamolle.

Lietesäiliöiden tyhjennysvälit
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen 
lietetiloista ja muista vastaavista säiliöis-
tä jätevesiliete on poistettava tarvittaes-
sa, kuitenkin vähintään kerran vuodes-
sa. Pienpuhdistamoista, joita käytetään 

käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien 
käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä val-
mistajan antamien ohjeiden mukaisesti 
tätä vähimmäisvelvoitetta useammin. 

Umpisäiliöiden täyttymistä sekä täytty-
mishälyttimen toimintaa on seurattava 
säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennet-
tävä tarvittaessa.

Kiinteistöjen, joiden käyttö on erityisen 
vähäistä, kuten vain kesäaikana käytös-
sä olevien vapaa-ajan asuntojen tai tyh-
jillään olevien asuinkiinteistöjen, saos-
tussäiliöt on tyhjennettävä vähintään 
kahden vuoden välein.
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Jätteen polttaminen
Jätteiden polttaminen on kielletty. Kiin-
teistön tulipesissä saa polttaa käsittele-
mätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä 
vähäisiä määriä (kierrätykseen kelpaa-
matonta) paperia, pahvia ja kartonkia.

Jätteen hautaaminen tai johtaminen 
viemäriverkkoon   
Jätteen hautaaminen maahan on 
kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaa-
minen on sallittua koko maassa. Kuol-
leet lemmikkieläimet hävitetään ensi-
sijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. 
Lisää ohjeistusta löytyy Ruokaviraston 
nettisivuilta ruokavirasto.fi.

Jätteiden tai rasvan johtaminen jätevesi-
viemäriin on kielletty.

Lietteiden omatoiminen käsittely
Lietteiden omatoiminen käsittely on 
mahdollista vain, kun siihen on käytet-
tävissä asianmukainen kalusto ja liete 
hygienisoidaan esimerkiksi kalkkista-
biloinnilla ja levitetään lannoitustarkoi-
tuksessa omassa hallinnassa olevalle 
pellolle. Jätevesilietteen omatoimisen 
käsittelyn aloittamisesta ja siitä luopu-
misesta on aina tehtävä ilmoitus jäte-
huoltoviranomaiselle.

Lisätietoa lietteen asianmukaisesta kä-
sittelystä saat kuntasi ympäristönsuoje-
luviranomaiselta.

Jätteen muu käsittely

Jätehuolto-
määräykset 

löytyvät osoitteesta 
jyvaskylanseutu.fi/

jatehuolto



Laukaa

Jyväskylä

Muurame Toivakka

Jyväskylän seudun 
jätelautakunta

PL 233 (Hannikaisenkatu 17)
40101 Jyväskylä

jatelautakunta@jyvaskyla.fi
www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto

p. 014 266 0178 

Mustankorkea Oy
Toimisto: Kivääritehtaankatu 6 C, Jyväskylä

Jätekeskus: Ronsuntaipaleentie 204, 
Jyväskylä

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
www.mustankorkea.fi

p. 010 325 3900


