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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TIEDOTE
Ympäristönsuojeluviranomainen haluaa muistuttaa lemmikkieläinten ulosteiden asianmukaisesta käsittelystä. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä,
hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on
poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä.
Lemmikkieläinten uloste katsotaan jätelain mukaiseksi jätteeksi. Ulosteita ei tule jättää kevyenliikenteenväylien varteen tai muualle luontoon. Jätelain mukaan lemmikkieläinten jätökset tulee kerätä ja toimittaa sekajäteastiaan tai omaan kompostoriin.
Ulostetta ei saa laittaa biojäteastiaan.

BIRASSUODJALANVIRGEOAPMAHAČČA DIEĐÁHUS
Birassuodjalanvirgeoapmahaš háliida muittuhit biebmoealliid baikkaid áššáigullevaš
gieđahallamis. Bázahuslága 72 §:a mielde birrasii ii oaččo guođđit ruskkaid, hilgut
mašiinna, rusttega, fievrru, fatnasa dahje eará dávvira iige luoitit golgosa nu, ahte
dat sáhttá dagahit nuoskuma, duovdaga ropmuma, guoibmáivuođa geahppáneami,
olbmo dahje ealli lápmašuvvanvára dahje eará vára dahje hehttehusa, man sáhttá
daidda buohtastahttit (ludnengielddus). Bázahuslága 73 §:a mielde ludnejeaddji
galgá eret váldit bázahusdávvira dahje -ávdnasa birrasis.
Biebmoealliid baika gehččojuvvo bázahuslága mieldásaš bázahussan. Baikkaid ii
oaččo guođđit geahppajohtalusgeainnuid gurrii dahje eará sadjái lundui.
Bázahuslága mielde biebmoealliid earániid galgá čoaggit ja doaimmahit
seahkalasruskalihttái dahje iežas komposterejeaddjái. Baikka ii oaččo bidjat
bioluotnelihttái.

PIRRÕS-SUÕJJLEMVEʹRǦǦNEEʹǨǨ TEÂĐTÕS
Pirrõs-suõjjlemveʹrǧǧneǩ haaʹlad mušttʼted trooccâǩjieʹllʼji põõški vueʹǩǩsânji
ǩiõttʼtõõllmõõžžâst. Paaʒʒtõslääʹjj 72 § mieʹldd pirrõʹsse ij vuäǯǯ kueʹđđed
paaʒʒtõõzz, mašina, neävv, vuejjamneävv, võnnâz leʹbe jeeʹres kääuʹn ij-ka
lueʹštted kuân nuʹtt, što tõʹst vuäitt šõddâd čiistʼteʹmesvuõtt, jânnam rååttmõš,
ruäʹssvõsvuõđ occnummuž, oummu leʹbe jieʹlli čuõǯǯtõõttâm vaarr leʹbe jeeʹres tõid
paalduum vaarr leʹbe häitt (roskkeemǩiõld). Paaʒʒtõslääʹjj 73 § mieʹldd roskkeei âlgg
jaukkeed roskkeei kääuʹn leʹbe kuân pirrõõzzâst.
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Trooccâǩjieʹllʼji põõšk ǩiõččât paaʒʒtõslääʹjj meâldlaž paaʒʒtõssân. Põõškid ij õõlǥ
kueʹđđed ǩeäʹppesjååttlõk-ǩeäinai kuâŋŋsa leʹbe jeeʹres sâjja luõttu. Paaʒʒtõslääʹjj
mieʹldd trooccâǩjieʹllʼji põõškid âlgg noorrâd da tooiʹmted seäʹǩǩpaaʒʒtõsletta leʹbe
jiijjâs kompostooʹre. Põõšk ij vuäǯǯ piijjâd bionjeäššletta.

PIRÂSSUOJÂLEMVIRGEOMÂHÁÁ TIÄĐÁTTÂS
Pirâssuojâlemvirgeomâhâš haalijd muštottiđ jiellâhellei pooškâi olmâ kieđâvušmist.
Pasâttâslaavâ 72 § mield pirrâsân ij uážu kyeđđiđ pasâttâs, hilgođ maašin, piergâs,
fiävru, kárbá tâi eres tiiŋgâ ige lyeštiđ amnâs tienuuvt, ete tot puáhtá tovâttiđ
turgáávuođâ, enâduv fastom, makkuuvâšvuođâ kiäppánem, ulmuu tâi ellee
lammâšum uhke tâi eres uhke teikâ hááitu, mon puáhtá paldâlistiđ tooid
(roskimkiäldu). Pasâttâslaavâ 73 § mield ruáskejeijee kalga raaijâđ ruáskejeijee
tiiŋgâ teikâ amnâs pirrâsist.
Jiellâhellei poškâ annoo pasâttâslaavâ miäldásii pasâttâssân. Pooškâid ij koolgâ
kyeđđiđ keppâjotolâhväävli piällás teikâ eres sajan luándun. Pasâttâslaavâ mield
jiellâhellei pooškâid kalga čurgiđ meddâl já toimâttiđ siähálâspasâttâsliitán teikâ
jieijâs kompostân. Pooškâ ij uážu pieijâđ biopasâttâsliitán.

Lisätietoja saat oman alueesi ympäristötarkastajalta. Yhteystiedot osoitteessa arktisenlapinys.fi.

