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Yritysten jätehuolto
Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu suorittaa kesän aikana siisteysvalvontaa ja
yrityskartoituksia etenkin Lohjan pienteollisuusalueilla. Siisteysvalvontaa suorittavat henkilöt
tunnistaa yleensä keltaisista huomioliiveistä ja heillä on mukana Lohjan kaupungin
henkilökuntakortti. Siisteysvalvontaa suoritetaan tarkastelemalla yleisesti kiinteistöjen
siisteyttä, jätehuoltoa ja yleistä ilmettä. Yrityskartoituksilla pyritään kartoittamaan Lohjan
alueella toimivia, valvontaa edellyttäviä yrityksiä etenkin pohjavesialueilla. Yrityksiä
kartoitetaan kesän aikana myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.
Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu muistuttaa Lohjan alueella toimivia yrityksiä siitä, että
yrityksen velvollisuus on toimittaa jätteensä lajiteltuina joko suoraan luvalliseen jätteiden
vastaanottopaikkaan, kuten jäteasemalle, tai tilata tyhjennyspalvelu jäteastioille. Yksityisille
kuluttajille tarkoitetut eko- ja sekajätepisteet eivät ole tarkoitettu yritysten jätehuoltopisteiksi.
Yritykset vastaavat koostaan riippumatta jätehuoltonsa järjestelyistä itsenäisesti ja toimittavat hyöty- ja
sekajätteensä joko jäteasemille tai tilaavat tyhjennyspalvelun kyseiselle jätelajille. Kaikilla Rosk’n Roll
Oy:n jäteasemilla vastaanotetaan yritysten pieniä maksullisia jäte-eriä (alle 2 m3). Lohjalla
vastaanotetaan jätteiden maksullisia suurkuormia Munkkaan jätekeskuksessa (Munkkaanmäki 51,
08500 Lohja), lisätietoja jätteiden toimittamisesta Rosk´n Rollin verkkosivuilla www.rosknroll.fi.
Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kuljetusyrittäjälle, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen
tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa kuljetettavaksi kyseistä jätettä. Jätteet tulee toimittaa vain
luvanvaraiselle jätteen käsittelijälle. Vastuu siitä, että jätteet luovutetaan ja toimitetaan luvan saaneelle
käsittelijälle, on palvelut tilaavalla yrityksellä itsellään.
Mikäli yritystoiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä jätettä, kannattaa jätettä varastoida
asianmukaisesti ja kerryttää siihen asti, kunnes jätettä on kuljetuksen kannalta kohtuullinen määrä.
Ympäristönsuojelu muistuttaa kuitenkin, että jätteiden pidempiaikainen säilöminen vaatii asianmukaiset
jäteastiat tai säilytyksen esimerkiksi sateelta suojassa. Jäteastioiden tyhjennys tarpeen mukaan, mutta
kuitenkin vähintään vuoden välein on suositeltavaa. Varastoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle
eikä terveydelle.
Ekopisteet on tarkoitettu jätehuollon perusmaksua maksavien kotitalouksien käyttöön, eli vakituisen tai
vapaa-ajan asunnon hyötyjätteitä varten, eivätkä näin ollen ole sallittuja yritysten jätehuollolle.
Kotitalouksien eko- ja sekajätepisteillä on myös tallentavaa kameravalvontaa, joten väärinkäytöstä voi
saada roskaamis- tai väärinkäyttömaksun.
Länsi-Uudenmaan jäteasemien yrityshinnasto löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.rosknroll.fi/hinnat/kunta-ja-jateasemakohtaiset-hinnastot/jateasemien-hinnastot/
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Vaaralliset jätteet
Vaaralliset jätteet kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää
siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty Lohjan ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Erilaiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Vaarallinen jäte on pakattava
alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.
Kiinteistöillä kerättävät ja
varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään
kerran vuodessa. Vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa
tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa.
Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.
Jos esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä yritykselle tulee käytettyjä akkuja, tulee toiminnanharjoittajan
varmistaa, että akkujen kerääjällä on jätehuoltorekisteriin merkitty ammattimaiseen keräystoimintaan
liittyvä lupa. Jos jätettä luovutetaan jätelain vastaisesti henkilölle, jolla ei ole ammattimaisen
jätteenkeräyksen lupaa, on jäte luovuttajan sekä uuden haltijan vastuulla. Akkuja voidaan viedä
maksutta myös jäteasemille. Mikäli akkuja on viety kauppojen tai huoltoasemien akkupisteille,
kannattaa varmistaa, miten pisteen omistava yritys suhtautuu säännölliseen akkujen tuomiseen
keräyspisteelle.
Joissain tapauksissa jätteen keräys saattaa tarvita ympäristöluvan. On tapauskohtaisesti ratkaistava,
milloin jätteen keräys vaatii ympäristöluvan ja milloin se voidaan ilmoittaa jätteen keräystoimintana
jätehuoltorekisteriin.
Jätteiden polttaminen ja hautaaminen maahan on kielletty
Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Myös risujen, oksien ja lehtien avopoltto on kielletty taajaan
rakennetuilla alueilla. Haja-asutusalueella saa avopolttona polttaa pieniä määriä risuja, oksia ja lehtiä
sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja
hakkuujätteitä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.
Polttaminen ei saa aiheuttaa savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.
Lisätietoja Lohjalla voimassa olevista jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräyksistä sekä
jätelaista löytyy seuraavista linkeistä:
http://www.ujlk.fi/jatehuoltomaaraykset/
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoluonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646

Haitalliset vieraslajit
Yleisimpiä haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami, komealupiini, espanjansiruetana ja
kurtturuusu. Vieraslajit uhkaavat Suomen alkuperäisluontoa, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä,
elinkeinoja, sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointia. Vieraslajien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi,
sekä torjumiseksi on muodostettu kansallinen vieraslajistrategia (2012) ja kansallinen vieraslajilaki
(2016). Vieraslajilain mukaan maanomistajalla tai muulla toimijalla on huolehtimisvelvollisuus
haitallisten vieraslajien torjunnasta ja että haitalliset vieraslajit eivät pääse leviämään
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Kansallisesta vieraslajiportaalista löytyy lajikohtaiset tunnistus- ja torjuntaohjeet sekä paljon muuta
tietoa vieraslajeista. Palveluun ilmoitetaan myös vieraslajihavainnot. Palvelu löytyy osoitteesta
http://www.vieraslajit.fi
Vieraslajien torjunnassa on tärkeää muistaa seuraavat kolme asiaa, jotka voi tarkistaa lajikohtaisesti
vieraslajiportaalista:
1. Torjuttavan lajin luotettava tunnistus
2. Torjuttavalle lajille sopiva torjuntamenetelmä
3. Vieraslajijätteen hävittäminen oikein
Vieraslajijätteen hävityksessä tulee varmistaa, ettei torjuttava vieraslaji pääse leviämään torjunnan
yhteydessä. Vieraslajijäte tulee käsitellä kiinteistöllä, jossa se on syntynyt tai toimittaa se jäteasemalle.
Yritysten toimittamat kuormat, jotka sisältävät vieraslajeja katsotaan maksulliseksi sekajätteeksi (ks.
https://www.rosknroll.fi/hinnat/kunta-ja-jateasemakohtaiset-hinnastot/jateasemien-hinnastot/).
Vieraslajeja sisältävää maa-ainesta ei saa läjittää luontoon.

Lisätietoa Vieraslajeista:
https://www.vieraslajit.fi
https://vieras-cms.laji.fi/wp-content/uploads/2020/08/Vieraslajistrategia_web_pieni.pdf
https://mmm.fi/vieraslajit
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-luonto/lohjan-luonto/vieraslajit/
https://www.rosknroll.fi/assets/Lajitteluohjeet/Jaeteasemien-lajitteluohjeet/vieraslajit-urr2022.pdf
Neuvontaa jäteasioissa antavat Lohjan ympäristönsuojelusta:
Eija Kanninen, ympäristötarkastaja, p. 050 593 0758, eija.kanninen@lohja.fi
Susanna Komulainen, ympäristötarkastaja, p. 044 374 0773,
susanna.komulainen@lohja.fi
Neuvontaa vieraslajiasioissa antavat Lohjan ympäristönsuojelusta:
Laura Ahopelto, ympäristösuunnittelija, p. 044 374 4467, laura.ahopelto@lohja.fi (16.7.2021 saakka)
Oona Hillgén, kesätyöntekijä, p. 044 369 4476, oona.hillgen@lohja.fi (31.5.-31.8.2021)
Tiia Kolari, kesätyöntekijä, p.044 374 0373, tiia.kolari@lohja.fi (31.5.-31.8.2021)
Jarkko Koskela, ympäristöpäällikkö, p. 044 369 4416 jarkko.koskela@lohja.fi
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