Tiedote jätteenpoltosta ja savukaasupäästöistä Lohjalla
Jätteen poltto on pääsääntöisesti kielletty
Jätelain mukaan on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Poltettaessa jäte ei häviä, vaan se muuttaa muotoaan. Jätteen poltosta syntyy haitallisia aineita, kuten häkää,
hiukkaspäästöjä ja hiilivetyä, jotka aiheuttavat viihtyvyys- ja terveyshaittoja. Puhdas ilma on yksi hyvinvointimme perusedellytyksistä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, on jätteenpolton sijaan parempi vaihtoehto uusiokäyttää tai kierrättää jäte asianmukaisesti. Useimmat jätteet pystytään hyödyntämään raaka-aineena useita kertoja uusia tuotteita valmistettaessa, kunhan ne vain lajitellaan oikein.
Puunpoltto ja tulipesät – Kaikki mikä palaa ei sovellu poltettavaksi
Puun polttaminen takassa ja saunassa on tuttua suomalaisille, ja oikein tehtynä se onkin hyvä ja turvallinen
lämmitystapa. Kaikki mikä palaa, ei kuitenkaan sovellu poltettavaksi tulipesässä. Kiinteistön lämmitykseen
käytettävässä tulipesässä voidaan käsittelemättömän, puhtaan ja kuivan puun lisäksi polttaa pieniä määriä
kiinteistöllä syntynyttä puhdasta pahvia ja paperia. Polttamisen edellytyksenä ovat hyvät palamisolosuhteet,
ja ettei poltosta aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Esimerkiksi muovin polttaminen on kielletty, sillä
kotioloissa ei saavuteta muovin täydelliseen palamiseen tarvittavia olosuhteita ja näin palamisen yhteydessä
pääsee muodostumaan myrkkykaasuja. Myöskään sellaisia muovipakkauksia, jotka on varustettu ’soveltuu
poltettavaksi’ – merkillä, ei tule kotioloissa polttaa, sillä kyseiset muovit on tarkoitettu poltettavaksi jätteenpolttolaitoksissa, joissa on tasaiset ja korkeat palamislämpötilat sekä savukaasujen puhdistuslaitteistot.
Avopoltto - Puutarhajätteet ja risut voi kompostoida omalla pihamaalla tai viedä ilmaiseksi Rosk’n
Rollin jäteasemille
Taajaan rakennetulla alueella oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Puutarhajätteiden poltosta syntyy häkää, hiilivetyjä ja pienhiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat
naapurustoon viihtyisyyshaittaa. Savu ja siinä olevat nokihiukkaset aiheuttavat myös terveyshaittoja.
Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia sekä paineja pintakäsittelemätöntä puutavaraa, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille. Savun leviämiseen vaikuttavat
sääolosuhteet on otettava huomioon. Poltettavan materiaalin tulee olla kuivaa. Märkää, maalattua, kyllästettyä tai muita haitallisia aineita sisältävää puuta tai lastulevyä ei saa polttaa. Muiden jätteiden, kuten pilaantuneiden rehupaalien sekä maatalousmuovin polttaminen on kielletty. Kosteiden rehu- ja olkipaalien polttaminen aiheuttaa huomattavaa savuhaittaa ja pahimmillaan sakea savu voi vaarantaa liikenneturvallisuuden. Maanviljelyssä ja metsänhoidossa tarpeellinen kulotus on sallittua. Kulotuksesta tulee ilmoittaa
pelastuslaitokselle (Pelastuslaki (379/2011) 8 §).
Kasviperäinen jäte suositellaan ensisijaisesti kompostoimaan omalla maalla. Sen voi viedä myös ilmaiseksi
Rosk’n Rollin jäteasemille. Muun muassa Kuusakoski Oy kerää maataloudessa syntyviä paalimuoveja. Lisätietoja: https://www.kuusakoski.com/fi/finland/.
Lohjan alueella voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat kaikkia alueella toimivia

Lohjan alueella on tällä hetkellä voimassa kolmet erilliset ympäristönsuojelumääräykset Entisten Lohjan,
Nummi-Pusulan ja Karjalohjan alueilla on voimassa silloisten kuntien hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset, jotka poikkeavat jonkin verran toisistaan. Lohjan alueen ympäristösuojelumääräykset ovat saatavissa
Lohjan kaupungin ympäristöyksiköstä Lohjan kaupungintalo Monkolasta. Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät myös Lohjan kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta www.lohja.fi → Asukas → Ympäristö ja luonto→
Ympäristönsuojelumääräykset.
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