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Ehdotukset jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)
Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset (luku 2)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 2 ja sen perusteluista.

10 § Jätteen keräys
Lakeuden jätelautakunta pitää hyvänä, että jätteen keräystä koskevassa pykälässä edellytetään
jätelajikohtaisia lajitteluohjeita jäteastioissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lisäys korostaa
jätteiden lajitteluohjeistuksen merkitystä lajittelun edistämisessä ja jätehuoltoketjun toimivuudessa.
Mielestämme olisi hyvä edelleen korostaa myös vastaanottopaikan ja kiinteistön haltijan vastuuta
lajittelusta tiedottamisessa.

Valtakunnallisesti yhteisten tunnisteiden (jätepiktogrammijärjestelmän) kehittäminen on
kannatettava tavoite. Yhtenäiset merkinnät helpottaisivat lajitteluohjeistusten omaksumista.

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
18 § Asumisessa syntyvän biojätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys
Asetuksen mukaisten erilliskeräysvelvoitteiden toteuttaminen määritellyille taajama-alueille vaatii
tarkkoja tarkasteluja muun muassa taajamien reuna-alueilla. On tärkeää, että kunnan
jätehuoltoviranomaisella on mahdollisuus poiketa asetuksen velvoitteista ja asettaa
jätehuoltomääräyksissä erilliskeräysvelvoiterajoja siten, että huomioidaan asukkaiden
yhdenvertaisen palvelutason toteutuminen ja jätehuollon kokonaisvaikutukset eri alueilla.

20 § Muun asumisessa syntyvän jätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys
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Pienmetallin keräys yhdessä metallipakkausten kanssa on jo hyvin toimiva järjestelmä. Vastaavan
saavuttaminen pienmuoville lisää muovin kierrätystä ja vastaa asukkaiden toiveisiin. Kuitenkin olisi
hyvä mainita perusteluissa, että kunnan jätehuoltomääräyksillä voidaan poiketa asetuksen
mukaisesta erilliskeräysvelvollisuudesta.

21 § Kunnan järjestämä jätteen alueellinen vastaanotto
Kattava tekstiilijätteiden alueellinen keräys on tarpeen kierrätyksen edistämiseksi ja vastaa myös
asukkaiden toiveisiin. Kierrätyksen toteutuminen edellyttää kuitenkin riittävää vastaanotto- ja
käsittelykapasiteettia.

22 § Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys
Velvoitteen tarkka määrittely on tervetullut, se tarkentaa kaikkien toimijoiden velvoitetta
kierrätettävien jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen. Velvoitteen kohdistaminen taajama-alueilla
sekä asema- tai yleiskaavoitetuille palvelu-, matkailu- ja työpaikka-alueilla sijaitseviin jätteen
haltijoihin mielestämme selkiyttää vaatimusta. Tosin kuntatasolla saattaa olla vaihtelevuutta ko.
alueiden määrittämisessä ja tiedon saatavuudessa, mikä voi tuoda haasteita tulkintoihin.
Velvoitteen viikkokertymät ovat selvästi tiukemmat kuin jätehuoltomääräyksissä on yleisesti
edellytetty kunnan jätehuoltovastuulla olevilta toimijoilta, joten velvoiterajojen laskentaperusteiden
avaaminen helpottaisi muutoksen perustelemista.

Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaiselle toimitettavat tiedot (luku 5)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 5 ja sen perusteluista.

44 § Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä
Tehtävä on jätehuoltoviranomaiselle uusi ja aiheuttaa uudistamistarvetta rekisterijärjestelmään.
Tieto kompostoivien kiinteistöjen määrästä on jätehuoltoviranomaisen lisäksi tärkeää myös
jäteyhtiölle biojätteiden keräysten suunnittelua ja toteutusta varten. Jäteyhtiön on luontevaa toimia
myös kompostointitietojen vastaanottajana ja merkitä tiedot asiakas- ja kuljetusrekisteriin, jolloin ne
palvelevat myös jätehuoltoviranomaisen tietotarvetta. Kiinteistön haltijan ilmoittamisvelvollisuuden
sisältöä voisi mielestämme selkeyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
- Käsittelylaitoksen kapasiteetti -sana korvattaisiin esim. käyttötilavuudella
- Vuotuisen käyttöajan ilmoittaminen käyttökuukausina (numeromerkintä 1. – 12. kuukausi), olisi
tarkempi kuvaus kuin esimerkkinä oleva talvikausi/kesäkausi
- Biojätettä tuottavan henkilömäärän sijasta ilmoitettaisiin kiinteistötyyppi (omakotitalo, rivitalo,
kerrostalo) ja huoneistomäärä. Henkilömäärät kiinteistöllä voivat vaihdella nopeasti. Tilastoista
rakennustyypeittäin saatavilla keskimääräisillä asukasmäärillä päästänee laskennallisesti vastaaviin
tarkkuuksiin kompostoiduista biojätemääristä.
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- Yleispiirteinen kuvaus käsittelylaitteiston ominaisuuksista (lämpöeristetty, jyrsijäsuojattu
valumavesien pääsy maaperään estetty) on hyödyllinen vaatimus, koska se antaa mahdollisuuden
arvioida kompostoinnin hyväksyttävyyttä ja ohjata ilmoittajaa asianmukaiseen kompostoinnin
aloittamiseen. Vastaava kompostoinnin kuvaus on alueellamme edellytyksenä jäteastian
tyhjennysvälipidennyksen haun yhteydessä. Rekisteritiedoksi mielestämme riittäisi kuitenkin tieto,
onko kompostori hyväksyttävissä/käytettävissä talviaikaiseen vai kesäaikaiseen käyttöön.
- Tietojen viiden vuoden välein tehtävään tarkistamiseen riittäisi mielestämme tieto
kompostoidaanko vielä vai ei, sekä onko/mitä oleellisia muutoksia on tapahtunut.
Kompostoritarkastuksilla varmennetaan käsittelylaitteistojen asianmukaisuus. Tarkastusten tarve
lisääntyy merkittävästi ilmoitusvelvoitteen myötä ja erityisesti alueilla, joissa kaikilla kiinteistöillä on
velvoite biojätteen erilliskeräykseen ja mahdollisuus korvata se kompostoimalla.

Muut asetuksen säännökset
Tähän
voitte
kirjoittaa
niiden perusteluista.

lausuntonne

ehdotetun jäteasetuksen

muista säännöksistä ja

1 luku Yleiset säännökset
1 § Määritelmät:
Jätelainsäädännössä käytettävä sana kiinteistö olisi tarpeen määritellä tai avata sen tulkintaa
ohjeistuksella. Jätehuoltoa tarkastellaan käytännössä usein rakennuskohtaisesti.

5 § Tarkennus vapaa-ajan asuinrakennuksen määrittelyyn on mielestämme hyvä.

Yleistä
Jätelain ja -asetusten muutokset ovat laajoja, joten toivomme ohjeistuksia ja esimerkiksi
jätelakioppaan päivittämistä.

Valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta, PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen
käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
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Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista ympäristönsuojelusta, PCB-laitteistojen
käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuihin asetuksiin sekä niiden perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista kaatopaikka-asetukseen sekä niiden
perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetusta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta ja sen perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetukset käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja
hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta,
paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista käytöstä poistettujen renkaiden
erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, paristoista ja akuista sekä
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettuihin asetuksiin ja
niiden perusteluista.
-

Muuta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne muista mahdollisista jätealan asetuksiin liittyvistä asioista.
-

Mikkola Päivi
Lakeuden jätelautakunta
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