
 

 

PUUTARHAJÄTTEEN 
POLTTO 
 
Puutarhajätteen poltto aiheuttaa vuosittain 
useita kymmeniä maasto- ja ruohikkopalo-
ja Päijät-Hämeessä. Taitamaton tulenkäsit-
telijä aiheuttaa usein toimillaan palovaa-
ran myös pihapiirinsä rakennuksille sekä 
naapurin omaisuudelle.  
 
Puutarhajätteen hävittäminen polttamalla 
on kokonaan kielletty Päijät-Hämeen jäte-
lautakunnan alueella (Asikkala, Heinola, 
Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padas-
joki ja Sysmä), Hartolan kunnan kirkonky-
län taajamassa, sekä Iitin asemakaava-
alueella. 
 
Kulotuksesta ja suurista avotulista on aina tehtävä 
ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen 
voi tehdä pelastuslaitoksen internet-sivujen sähköisen 
lomakkeen kautta, www.phpela.fi. Muusta avotulesta ei 
ilmoitusta tarvitse tehdä. 
 

Muista turvallisuus avotulta käsiteltäessä 
• Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos 

tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on avotulen te-
keminen ehdottomasti kielletty. Tuli leviää polttopai-
kan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuk-
siin yhtä helposti kuin metsäänkin.  

• Avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan 
lupa. 

• Huomioi tuulen vaikutus – voimakas tuuli saattaa 
levittää tulta hyvinkin nopeasti. 

• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten 
esimerkiksi paineistettu vesiletku ja sammutin sekä 
raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio. 

• Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä 
hätäilmoituksen. 

• Älä jätä tulta vartioimatta. Muista polton jälkeen aina 
jälkivartiointi. 

• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuva-
hingoista sekä ennen kaikkea myös huolellisesta 
sammuttamisesta. 

• Polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena 
tule aiheettomia hätäpuheluita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Jos tulen käsittely aiheuttaa onnettomuusvaaran, on 

pelastusviranomaisella oikeus keskeyttää toiminta 
välittömästi. Määräystä on heti noudatettava.  

• Poltosta ei saa aiheutua naapurustolle savu-, noki-, 
haju- tai terveyshaittaa. 

 

Ohjeet Päijät-Hämeen eri kunnissa 

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen kunnat 
(Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti,  
Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) 

• Puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kiel-
letty. Kielto ei koske kuivan käsittelemättömän 
puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopoltto-
na nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee 
olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen 
hävittäminen. (Päijät-Hämeen jätelautakunnan 
alueen jätehuoltomääräykset 2020) 

Hartola 

• Puutarhajätteen avopoltto kirkonkylän asemakaa-
va-alueen asutuilla alueilla on kielletty. (Hartolan 
kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2013) 

 

Iitti (Kymen jätelautakunta) 

• Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. 
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa avopolttona 
polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, kuivia risuja 
ja oksia, sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä 
myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia 
olkia ja hakkuutähteitä. 

 
Tarkista oman kuntasi ajantasaiset määräykset 
ennen polttamista. 

 
Lisätietoja: 
Kuntien pelastusviranomaiset, www.phpela.fi 

• Kulotusilmoitus: www.phpela.fi  
• Ympäristönsuojelumääräykset: kuntien ympäristövi-

ranomaiset 

http://www.phpela.fi/


 

 

• Päijät-Hämeen jätehuolto, www.phj.fi 
• Päijät-Hämeen jätelautakunta, 

www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat/paijat-
hameen-jatelautakunta  

• Kymen jätelautakunta, 
https://www.kymenjatelautakunta.fi 
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