ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND
POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA
Pohjanmaan jätelautakunnan tietolehti 1/2011:
YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄTEHUOLTO
Yleistä:
Ympäristölainsäädäntö sisältää eräitä velvoitteita yleisötilaisuuksien järjestäjille,
alla yhteenveto jätehuoltoon liittyvistä velvoitteista Pohjanmaan jätelautakunnan
toimialueella. Tämä tietolehti päivitetään sitä mukaan kun lainsäädäntö ja
paikalliset määräykset muuttuvat.
Pääperiaatteet:
Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan
huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä
aiheudu merkittävää haittaa tai vaikeuttaa jätehuollon järjestämistä eikä vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteenhaltijan tulee huolehtia että jäte
käsitellään siten että sitä voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Jätelaissa on
säädetty myös roskaamiskielto. Roskaajana pidetään myös huvi- tai muun
sellaisen tilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden
seurauksena.
Yleisötilaisuuksien jätteen keräys ja kuljetus:
Liittyen yleisötilaisuuksien jätteen keräykseen ja kuljetukseen sovelletaan mitä
on säädetty Pohjanmaan jätelautakunnan määräämissä kunnallisissa
jätehuoltomääräyksissä.
Pääsääntönä on, että ulkoilmatilaisuuden järjestäjä sopii itse jätteenkuljetuksesta
urakoitsijan kanssa. Urakoitsijalla tulee olla merkintä ELY-keskuksen
ylläpitämässä jätetiedostossa hyväksytyistä jätteenkuljettajista. Kunnallisilla
liikuntapaikoilla järjestettävät tavanomaiset urheilutapahtumat ovat kuitenkin
poikkeuksia yllämainitusta, koska kiinteistöhaltija vastaa näissä jätehuollon
järjestelyistä. Isompien sisätilatapahtumien kohdilta on perusteltua, että käydään
läpi jätehuoltojärjestelyt yhdessä kiinteistöhaltijan kanssa jotta voidaan esim.
varmistaa keräysastioiden riittävyyttä.
Alla yhteenveto jätehuoltomääräysten keskeisimmistä kohdista mitkä liittyvät
yleisötilaisuuksien jätehuoltoon:
7§
Jätteen tuottajan on lajiteltava annettujen lajitteluohjeiden mukaisesti kiinteistöllä syntyvä jäte
niin, että:
1. biojäte ja energiajäte kerätään ja kuljetetaan käsiteltäväksi.
2. hyödynnettävä jäte erotetaan jätteestä, jota ei voi hyödyntää
3. ongelmajäte sekä pistävä, leikkaava ja terveydelle vaarallinen jäte erotetaan muista
jätteistä
4. tilaa vievää tai loppusijoitettavaa jätettä ei sijoiteta muun yhdyskuntajätteen sekaan.
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9§
Jäte, joka syntyy rakennustoiminnasta tai muusta tilapäisestä toiminnasta on kerättävä erikseen
ja lajiteltava niin, että jäte voidaan hyödyntää tai loppusijoittaa asianmukaisesti.
Tilapäisellä toiminnalla tarkoitetaan mm. yleisötilaisuudet. Mitä tulee yleisötilaisuuksiin, tulee
näitten määräysten noudattamisen lisäksi huomioida mitä säädetään terveyssuojelulaissa
(763/1994) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien
hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009).
13 §
Tilaa vievät esineet on toimitettava erikseen Ekoroskin antamien ohjeitten mukaisesti.
14 §
Muun jätteen kuin paperin ja käsittelemättömän puun poltto on kielletty. Polton on tapahduttava
lämpökattilassa, siten että poltosta ei aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle.
18 § momentti 1
Jätteen haltijan on huolehdittava, että kiinteistöllä on riittävä määrä keräysvälineitä, jotka
kooltaan vastaavat kiinteistön tarpeita ja voimassa olevia määräyksiä.
21 §
Keräysvälinettä ei saa sijoittaa avattavien ikkunoiden tai tuuletuksen tuloilmanoton välittömään
läheisyyteen.
22 §
Kiinteistön omistaja saa käyttää ainoastaan sellaisia keräysastioita tai säiliöitä, jotka voidaan
liittää tai soveltuvat Ekorosk-alueella käytettävään kuljetus- ja käsittelyjärjestelmään.
Keräysvälineen on oltava pyörillä varustettu, ja sen on täytettävä yleiset puhtaus- ja
turvallisuusvaatimukset.
30 §
Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja
puhdistuksesta, sekä keräysvälineen sijoituspaikan puhtaana ja siistinä pitämisestä ja siitä, että
astiaa on helppo siirtää ja se on helppo tyhjentää.
35 §
Keräysväline on tyhjennettävä niin usein, että kertynyt jäte sopii keräysvälineeseen ja
keräysväline voidaan aina sulkea.
64 §
Näiden määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Joko
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo näitä määräyksiä on tuomittava, jollei
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon Jätelain 60 §:n
mukaisesti.

Muuta:
Mitä tulee hygieenisiin järjestelyihin viitataan terveydensuojelulakiin
(763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (405/2009). Tarkempia
neuvoja tästä saa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.
Ilmoitus tilapäisestä elintarvikemyynnistä tehdään elintarvikelain 13 §:n
mukaisesti kunnan elintarvikeviranomaiselle.
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta saa tietoa mahdollisista
lisävaatimuksista, kuten esim. jäteveden johtamisesta.
Neuvoja käytännön järjestelyistä saa kunnalliselta jätehuoltoyhtiöltä Ab Ekorosk
Oy.
Viittaukset & Yhteystiedot:
 Jätelaki (1072/1993) – www.finlex.fi
 Kunnalliset jätehuoltomääräykset – www.ekoso.fi
 Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt, Valvira http://www.valvira.fi/files/Yleisotilaisuuksien_hygienia.pdf
 Ab Ekorosk Oy, puh 06-781 4500, info@ekorosk.fi
 Pohjanmaan jätelautakunta, puh 06-781 4550, info@ekoso.fi
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