
Millaiset tilat tarvitaan 
jätehuollon järjestämiseksi?

Kierrätystavoitteiden noustessa yhä useampia jätejakeita 
kerätään erilleen omiin jäteastioihin, jolloin tilantarve 
kiinteistöjen jätekatoksissa ja alueellisilla keräyspisteillä 
lisääntyy. 

Roolit eri jätteiden keräämisessä ovat hyvin pirstaleiset 
vastuun jakautuessa usealle eri toimijalle.

Tämä opas on laadittu yleisohjeeksi jätehuollon tilantarpeen 
suunnitteluun kiinteistöllä, rakennusvalvonnassa tai 
kaavasuunnittelussa. 

Opas julkaistu 10/2020
Jyväskylän seudun jätelautakunta
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Jätehuollon vastuut

Jätelain mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä jakautuu 
kunnille, tuottajille ja jätteen haltijoille.

Kuntien vastuulla on järjestää asumisessa, vapaa-ajan asumisessa ja 
kunnan omassa toiminnassa syntyvän jätteen jätehuolto.

Tuottajien vastuulla on järjestää jätehuolto pakkausjätteille 
(metalli, lasi- kartonki- muovipakkaukset), paperille, 
romuajoneuvoille, ajoneuvojen renkaille, paristoille ja akuille sekä 
sähkö- ja elektroniikkaromulle.

• Pakkausjätteiden tuottajia edustaa tuottajajärjestö
Pakkauskierrätys Rinki Oy, joka huolehtii pakkausjätteiden 
valtakunnallisesta keräysverkostosta, Rinki-ekopisteistä. 

• Paperin keräyksestä vastaa tuottajayhteisö Encore 
Ympäristöpalvelut Oy ja Suomen Keräystuote Oy.

Yritykset, valtio, seurakunnat ja yksityiset sosiaali-, koulutus -ja 
muu palvelutoiminta ovat vastuussa omien jätteidensä jätehuollon 
järjestämisestä.

Kunnallisen jätehuollon toimijat

Jyväskylän seudun 
jätelautakunta

viranomaistehtävät:
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jätetaksan hyväksyminen,

poikkeamispäätökset ja 
kiinteistöjen 
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Erilliskeräysvelvoitteet

Jätehuoltomääräyksillä ohjataan mitä eri jätteitä 
kiinteistöllä erilliskerätään.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee olla 
omat jäteastiat seka- ja biojätteen lisäksi metallille, 
lasi- kartonki- ja muovipakkauksille sekä paperille. 

Pienkiinteistöillä tulee olla omat jäteastiat seka- ja 
biojätteelle. Muut hyötyjätteet toimitetaan alueellisiin 
keräyspisteisiin.

Jäteastiat voivat olla myös lähinaapureiden kanssa 
yhteiset. Kimppajärjestelyt ovat suositeltavia 
erityisesti hyötyjätteiden keräyksessä.

Sekajäte Bio Metalli Lasi- Kartonki- Muovi- Paperi
pakkaukset



Jäteastian sijainti
Jäteastiat tulee sijoittaa kiinteistön alueelle. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, ne voidaan sijoittaa muulle 
alueelle maanomistajan luvalla. Kiinteistön haltija 
hankkii itse tarvittavat jäteastiat.

Jäteastiat tulee merkitä jätelajia osoittavalla tarralla, 
joita saa Mustankorkealta.

Jätteenkuljetukseen soveltuvat keräysvälineet on 
määritelty jätehuoltomääräyksissä. 

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset


Jätekatoksen suunnittelu
Jätekatos on oltava taajamassa keräyspaikalla, jota käyttää 
vähintään viisi huoneistoa. Muunlaisille keräyspaikoille 
katoksen rakentaminen on vapaaehtoista.

Rakennusjärjestyksen mukaan ympäristöön olennaisesti 
vaikuttavien jäteastioiden ympärille on tarvittaessa istutettava 
näkösuoja tai rakennettava aita.

Jätekatos on sijoitettu hyvin, kun katos on:
• tonttiliittymän välittömässä läheisyydessä, lähelle ajotietä. 
• asukkaiden luontevan kulkureitin varrella.
• riittävän etäällä naapurin rajasta.

Tarkista kuntasi rakennusmääräykset ennen 
katoksen suunnittelua!
Riippuen rakennelman koosta ja katoksen sijainnista (asemakaava-
alueella, sen ulkopuolella tai ranta-alueella), voi kyseeseen tulla 
rakennuslupa-, toimenpide- tai ilmoitusmenettely.

RT-Kortistossa on tarkempia mittoja jätekatoksen suunnittelua varten.



Paloturvallisuuden huomioiminen
Jäteastiat ja –katokset on sijoitettava siten, että tulipalon syttymisen 
ja leviämisen vaara on vähäinen. Rakennusten välittömässä 
läheisyydessä ei saa säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia.

Astioiden turvaetäisyydet rakennusten räystäslinjasta ovat
• 4 metriä yksittäiset jäteastiat
• 6 metriä useamman jäteastian rivistöt ja pahvirullakot
• 8 metriä jätekatokset ja palavaa materiaalia sisältävät 

vaihtolavat
• Tuuletusseinä/ ilmanvaihtoaukko tulee sijoittaa lähimmästä 

rakennuksesta poispäin. Tuuletusaukko ei myöskään saa olla 
leikki-alueen suuntaan.

• Lukittava jätekatos lisää paloturvallisuutta, sillä se vähentää 
tahallisesti sytytettyjen palojen määrää. lähde: Pelastustoimi, pientalon paloturvallisuusopas



Jätekatosten 
lukitseminen
• Jätekatoksen oviaukko tulee olla riittävän leveä, 

vähintään 170 cm
• Ovettomuus helpottaa jätekatoksen käyttöä.
• Ovi on varustettava laitteella, jolla se saadaan 

pysymään auki. Peltisuojat suojaavat 
puurakenteisia oviaukkoja mahdollisilta 
kolhuilta.

• Mikäli jätekatos on lukittu, tulee sinne olla pääsy 
jätehuollon yleisavaimella. Lukituksessa on 
käytettävä kaksoispesälukkoa tai avainsäiliötä. 

• Ellei lukittavaan jätetilaan pääse jätehuollon 
yleisavaimella, kiinteistöltä peritään jätetaksan 
mukainen lisämaksu.

• Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja 
huoltokustannuksista sekä lukituksen 
toimintakunnosta. 



Jäteastian mitoitus ja astiakoon valinta
Jäteastian mitoitukseen vaikuttaa asukasmäärä ja keräyspisteiden lukumäärä kiinteistöillä. Jäteastian tyhjennysvälit määrittelevät myös mitoitustarvetta. 
Jäteastian tyhjennysväleistä säädetään jätehuoltomääräyksissä. Jäteastia kannattaa mitoittaa väljästi, jotta sen tilavuus riittää myös poikkeuksellisina 
aikoina. Hyvä ohje on jättää myös katokseen yhden ylimääräisen 660 l jäteastian paikka.

Tyypillisimmän astiakoon valinta erikokoisilla kiinteistöillä

Astian 
tilavuus pientalot 5-10 

huoneistoa
20 
huoneistoa

40
huoneistoa

60
huoneistoa

140 l bio
sekajäte, 1-2 hlöä bio 

240 l bio
sekajäte, 1-5 hlöä

lasi
metalli

bio
lasi
metalli

bio
lasi
metalli

bio 2 kpl
lasi
metalli

660 l sekajäte, yli 6 hlöä
kartonki
muovi
sekajäte

kartonki
muovi
sekajäte 2 kpl

kartonki
muovi
sekajäte 4 kpl

kartonki 2 kpl
muovi 2 kpl
sekajäte 6 kpl

Astian mitat 
mitoitus vaihtelee valmistajan mukaan

leveys
cm

syvyys
cm

korkeus
cm

50 55 110

58 72 110

136 80 120



Esimerkkejä 
jätekatosmitoituksista



Syväkeräyssäiliöt

n. 50-100 huoneistolle, tilantarve 6,5 x 1,7 m

n. 50-100 huoneistolle, tilantarve 6 x 3 m

Maahan upotettavien keräyssäiliöiden etuna voidaan pitää 
niiden suurta kapasiteettia, pientä tilantarvetta eikä säiliöiden 
ympärille tarvita erillisiä aitauksia. 

Syväkeräyssäiliöiden sijoittelussa huomioitavaa:
• vapaa nostotila säiliöiden yläpuolella vähintään 6 m
• vapaata tilaa maan alle 0,6-1,6 m
• tasainen luistamaton pinta säiliöitä tyhjentävälle 

nosturiautolle, joka pääsee riittävän lähelle 
jätepistettä

• sijoittaminen lähelle ajotietä

Jätepisteen suunnittelu on tapauskohtaista ja siihen 
kannattaa pyytää apua ammattilaiselta.

Laukaassa ja Toivakassa ei ole syväkeräyssäiliöille tällä 
hetkellä jätteenkuljetusreittejä. Varmista tilanne 
Mustankorkealta ennen suunnittelua.



Syväkeräyssäiliön mitoitus

Sekajäte 3—5 m3

Biojäte 0,5—1,3 m3

Lasi 0,5—1,6 m3

Metalli 0,5—1,6 m3

Kartonki 3—5 m3

Muovi 3—5 m3

Paperi 1,3—5 m3

Mitoitusesimerkit ovat suuntaa-antavia, säiliökoot on 
suositeltavaa tarkastaa kohdekohtaisesti. Säiliöiden 
jakaminen mahdollistaa myös yllä mainittuja 
pienemmätkin keräyskapasiteetit.



Jäteauton tarvitsema tila
Turvallinen jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää:

• Jäteauto pääsee riittävän lähelle jäteastioita.
• Jäteauton ei tarvitse peruuttaa piha-alueella tai peruutusmatka jää mahdollisimman 

lyhyeksi.
• Jäteauton ajoväylä ei saa kulkea leikkialueella.
• Jäteauto pitää pystyä pysäköimään turvallisesti tyhjennyksen ajaksi.

• Ajoväylän leveys on vähintään 4 m, kaarteissa 4 m, ja vapaa kulkukorkeus on 4 m. 
Mikäli ajoväylä on kapeampi tai matalampi, on jäteastioiden oltava käsin siirrettäviä.

• Jäteautolle on tarvittaessa 20 x 20 m kääntymisalue.
• Ajoväylän kantavuus on riittävä, sillä täysi jäteauto painaa jopa 30 tonnia.

• Biokaasukäyttöisten jäteautojen maavara on muita jäteautoja matalampi. Niillä 
ajetaan lähinnä kaupunkialueella.

• Jos jätepiste sijaitsee rakennuksen sisä- tai kellaritiloissa, on suunnitteluvaiheessa 
hyvä tarkastaa tyhjennysten onnistuminen Mustankorkealta.



Alueelliset keräyspisteet
Tilantarpeeseen vaikuttaa: 

• Olemassa olevan keräysverkoston laajuus, palveleeko 
lähellä oleva piste myös suunnitteilla olevaa aluetta

• Tuleeko alueelle rinki-ekopiste vai Mustankorkean 
keräyspiste.

• Asemakaavoitetun alueen rakennustyypit ja tavoiteltu 
asukasmäärä

• Keräyspisteverkostoa on syytä laajentaa 
pientaloalueille

• Kerros- ja rivitalovaltaiselle alueelle pisteen 
sijoittaminen on tarpeetonta

• Keräyspisteen tulisi sijaita asukkaiden luontaisen 
kulkureitin varrella.

• Liikenneturvallisuus ja riittävä tila keräyspisteellä 
asioimiseen ja jäteastioiden tyhjentämiseen.



Mustankorkean hyötykeräyspisteet
Mustankorkean ylläpitämillä keräyspisteillä kerätään metallia, lasi-
ja kartonkipakkauksia, osassa muovipakkauksia sekä paperia.

Tilantarpeeseen vaikuttaa:
• Keräysvälinetyypin valinta eli pinta-astiat vai syväkeräyssäiliöt

• Syväkeräyssäiliöiden etuina voidaan pitää siisteyttä ja 
suurta astiakapasiteettia.

• Ulkomuodoltaan syväkeräyssäiliöt ovat myös 
kaupunkikuvaan paremmin sopivia kuin jätekatokset, joihin 
tyypillisesti kertyy ylimääräisiä jätteitä. 

• Laukaassa ja Toivakassa hyötykeräyspisteet toteutetaan 
jätekatoksina.

Esimerkkejä:
Jätekatoksen tarvitsema pinta-ala noin 4,5 x 6 m = 27 m2

Syväkeräyssäiliöin varustettuna tilantarve noin 8 x 2 m = 16 m2

+ tyhjentämiseen ja jätepisteellä asioimiseen riittävästi tilaa

poistotekstiilin 
keräys laajenee 

2023



Rinki-ekopiste
Rinki-ekopisteillä jätteitä kerätään pääsääntöisesti 
nostoperusteisilla säiliöillä. 

Tällöin ekopisteen tilantarve noin 12 x 2 m + säiliöiden 
tyhjentämiseen 5 m esteetön alue. 

Kartonki- ja muovipakkauksille soveltuu parhaiten puristimet, 
jolloin pisteelle tarvitaan myös sähköliittymä. 

Puristimien tyhjentämiseen vaaditaan n. 10-17 m esteetön alue.



Aluevaraukset
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on linjattu, että 
kaavoituksessa on tärkeää ottaa huomioon 
kiertotalouden ja jätehuollon aluevaraukset, jotta 
uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen on 
mahdollista riittävän lähellä materiaalin synty- ja 
käyttöpaikkoja.

Myös Mustankorkea Oy:n osakassopimuksessa kunnat 
ovat sitoutuneet tarkoituksenmukaisella 
kaavoituksella ja muulla toiminnalla edistämään 
yhtiön toiminnan kannalta tarpeellisten alueiden 
saamista jätehuollon käyttöön.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Kaavoituksessa huomioitavaa
Asemakaavan luonnosvaiheessa tulee antaa 
vaikuttamismahdollisuus Mustankorkealle.
Keräyspisteen tulisi sijoittua asukkaiden luontaisten 
kulkureittien varrelle.
Tilavaraus alueelliselle keräyspisteelle tulisi merkitä 
asemakaavoitusvaiheessa omaksi ET-tontiksi.
Uudelle keräyspisteelle voi olla hankala löytää 
sijoituspaikkaa, mikäli sille ei ole osoitettu aluetta 
kaavassa. Ongelmaksi voi tulla myös se, että kiinteistön 
haltijat voivat irtisanoa keräyspisteen 
sijoittamissopimuksen varsin lyhyellä varoitusajalla, mikä 
ei olisi mahdollista varauksen ollessa merkittynä kaavaan.
Kaavassa keräyspisteelle on varattava riittävästi tilaa. 
Jotta keräyspisteestä saadaan toimiva, tulee 
tilavarauksessa ottaa huomioon keräyspisteelle 
suunniteltu astiakapasiteetti, keräysvälineiden 
tyhjennyskaluston tarvitsema tila sekä turvallinen 
asiointiliikenne keräyspisteellä.



Asuntoaluekohtainen 
keräysjärjestelmä
Asuntoaluekohtainen jätteenkeräys voi olla käytössä 
sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai muussa 
suunnittelussa on todettu alueelle toteutettava 
keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoitettu paikat 
jätteenkeräyspisteille.

Asuntoaluekohtaisen keräysjärjestelmän rakentamista 
voidaan ohjata asemakaavamääräyksillä, 
tontinluovutusehdoilla sekä rakentamistapaohjeilla.

• Oman jäteastian sijoittaminen kiinteistölle 
olisi kiellettyä.

• Kiinteistöt vastaisivat yhteisesti aluekohtaisen 
keräysjärjestelmän kuluista.

• Jätepisteiden sijainnit olisi osoitettu kaavassa 
aluevarausmerkinnöin.

Tarkempi suunnittelu on hyvä aloittaa 
asemakaavaluonnoksen yhteydessä Mustankorkean 
ja jätehuoltoviranomaisen kanssa. 



Lisätietoja
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jatelautakunta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 0178

Mustankorkea Oy

www.kierratys.info
www.rinkiin.fi

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto
https://mustankorkea.fi/
http://www.kierratys.info/
http://www.rinkiin.fi/
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