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Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa koskevat asukkaiden ja 
kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoa
• Jätelaki- ja asetus

– Asettaa asukkaiden (sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan) pakolliset minilajitteluvelvoitteet 

jäteasetuksessa. Aiemmin päätettiin kokonaisuudessaan paikallisesti.

– Siirtää bio- ja pakkausjätteen kuljetuksen Salpakierrolle. 

• Lahden seudun jätelautakunta 

– Voi päättää tiukentaa jäteasetuksen lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksissä.

– Päättää pakollisen energiajätteen lajittelun lopettamisesta.

– Päättää jätetaksassa bio- ja pakkausjätteen jätteenkuljetuksen hinnoista ja Salpakierron kilpailuttaman 

sekajätteen kuljetushinnoista.

– Päättää sekajätteen kuljetusjärjestelmästä (Salpakierron kilpailuttama/kiinteistönhaltijan järjestämä)

• Salpakierto Oy: kilpailuttaa jätteenkuljetuksen.
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Jätelainsäädännön ensimmäiset muutokset voimaan kesällä
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• Osa lainsäädäntömuutoksista tulee voimaan suoraan lainsäädännöstä.

• Biojätteen pakollinen erilliskeräys/kompostointi alkaa alueen taajamissa vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöillä 1.7.2022.

– Taajamarajaus on 1.7.2022 - 31.12.2022 jäteasetuksen mukainen.

• Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt kun biojätettä tulee yli 10 kg viikossa.

– Taajama-alueella tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alue (jäteasetus)



Jätehuoltomääräyksiin asetuksen mukaiset 
lajitteluvelvoitteet
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Biojäte taajamassa 5 
huoneiston kiinteistöillä 
1.7.2022
Taajamarajaus 1.1.2023 
alkaen jätehuoltomääräysten 
mukainen.

1
Metalli-, kartonki-, lasi- ja 
muovipakkausjätteet 
taajamassa 5 
huoneiston kiinteistöillä 
1.7.2023
Taajamarajaus 
jätehuoltomääräysten 
mukainen.

2
Biojätteen pakollinen 
erilliskeräys 10 000 
asukkaan taajamissa 
1.7.2024
Asetuksen mukaisia 10 000 
asukkaan taajamia Lahden 
keskustaajama, Nastola, 
Heinolan keskustaajama.
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Jätehuoltomääräyksillä ja –taksalla toimeenpannaan 
jätelainsäädäntöä

• Asukkaiden lajitteluvelvoitteet

– Pakollisen keräyksen alueet jätehuoltomääräysten liitteenä ja Salpakierron karttapalvelussa.

• Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt

– Alueesta ei ole erillistä karttaa jätehuoltomääräyksissä, keräysalue on asetuksen mukainen: 
Taajama-alue tai asema- tai yleiskaavoitettu palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alue.

– Jätteen syntymiselle kilorajat.

• Vapaaehtoinen erilliskeräys

– Jätehuoltomääräyksissä päätetään, että vapaaehtoista keräystä tarjotaan joka alueella
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Jätehuoltomääräyksillä ja –taksalla toimeenpannaan 
jätelainsäädäntöä

• Jätetaksa

– Biojätteen, muovipakkausjätteen, kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen ja metallijätteen 
kuljetukset siirtyvät Salpakierto Oy: kilpailuttamaksi vuosien 2023 ja 2024 aikana koko alueella 
jätelain muutoksen takia. Vapaaehtoiseen erilliskeräykseen vyöhykehinnoittelu.

• Energiajäte poistuu - Entistä pienemmät kiinteistöt suuremmalla alueella erilliskeräyksen piiriin. 

– Energiajätteen keräys loppuu elokuussa 2023 niillä kiinteistöillä, jotka aloittavat 
muovinkeräyksen.

– Muilla kiinteistöillä energiajätteen keräys loppuu kesäkuussa 2024
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Uudet pakolliset erilliskeräysvelvoitteet

Huoneistojen lukumäärä 

kiinteistöllä

Seka-

jäte

Biojäte Kartonki-

pakkaus-

jäte

Metalli-

jäte

Lasi-

pakkaus-

jäte

Muovi-

pakkaus-

jäte

Paperi

5 tai enemmän, kaikkien 

kuntien taajamat

x x x x x x kuten 

jätelain 49 

ja 50 §

määrää-

vät
Kaikki kiinteistöt, Lahden, 

Hollolan ja Heinolan 

keskustaajamat

x x

Muut kiinteistöt x
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Kompostointi-ilmoituksessa kysytään tarkempia tietoja

• Asukkaiden tulee ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvoite ei ole uusi 
Lahden seudun alueella.

• 1.1.2022 jälkeen tehty hyväksytty ilmoitus täyttää jäteasetuksen muodon. Ilmoitus on voimassa vain 
viisi vuotta, jonka jälkeen asukkaan tulee ilmoittaa uudelleen. Kompostointi-ilmoitus on 
jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla lahti.fi/jatehuoltoviranomainen → Jätehuollon asiointi ja 
lomakkeet.

• Jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoituksen jätteenkuljetusrekisteriin. Tietoa käytetään 
valtakunnallisessa kompostoinnin määrän arvioinnissa.
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Aikataulu
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Jätehuoltomääräykset

6/2022 jätelautakunta käsittelee luonnoksen
Lausunnot ja kuuleminen
11/2022 jätelautakunta päättää määräyksistä
1.1.2023 jätehuoltomääräykset voimaan

Jätetaksa

12/2022 jätelautakunta käsittelee luonnoksen
Lausunnot ja kuuleminen
5/2023 jätelautakunta päättää taksasta
6/2023 jätetaksa voimaan



Kiitos!

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen
Lahti.fi/jätehuoltoviranomainen
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