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Valmistelija: yhdyskuntajohtaja Risto Sarkkinen, p. 050 4636501
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunto tulee antaa 2.6.2020 mennessä.
Esityksen valmistelu on ollut tarpeen EU:ssa hyväksyttyjen uusien jätealan säädösten täytäntöön panemiseksi sekä Sanna Marinin hallituksen ohjelman toteuttamiseksi. Esityksen taustalla on myös kansallisia
jätelainsäädännön kehittämistarpeita.
Jätelakiin ehdotetaan muutoksia useisiin pykäliin. Keskeisimmät ehdotetut muutokset voidaan jakaa kolmeen merkittävimpään osakokonaisuuteen
- kierrätykseen kerättävien jätteiden (biojäte, pienmetalli, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset) erilliskeräysvelvoitteiden minimitason
säätäminen jäteasetuksella
- asumisessa kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä tulee erilliskerätä em. hyötyjätteet kahden vuoden siirtymäajalla
sekä
- vastaavasti kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden erilliskeräys tulisi järjestää jokaiselta taajamassa tai asema- tai
yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä viimeistään yhden vuoden siirtymäajalla, jos jätteitä
syntyy asetukseen määritettyä viikoittaista kilorajaa enemmän
- asumisen biojätteen erilliskierrätysvaatimus kiristyy kolmen vuoden
kuluttua lain voimaantulosta jokaiseen asuinkiinteistöön yli 10 000
asukkaan taajamissa. Kotikompostointi voi korvata erilliskeräyksen
- jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen kierrätykseen
kerättävien jätteiden osalta kahdessa vuodessa ja sekajätteen osalta
viidessä vuodessa. Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen ehdotetaan jäävän kaksoisjärjestelmä
- kunnille ja pakkausten tuottajille säädettävä velvoite järjestää pakkausjätteiden keräys yhteistoiminnassa siten, että pakkausten tuottajat
vastaavat 80% koko pakkausjätehuollon kustannuksista.
Elinvoimavaliokunta (19.5.2020):
Elinvoimavaliokunta ohjaa esittämään kunnan lausunnossa, että entinen tapa jätteenkuljetuksissa pyrittäisiin säilyttämään.
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Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunta antaa seuraavan lausunnon:
Ympäristöministeriön lausunnolle lähettämässä jätelain muutoksessa
on esitetty jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopumista kierrätykseen kerättävien jätteiden osalta kahden vuoden siirtymäajalla ja
sekajätteiden osalta viiden vuoden siirtymäajalla.
Kempeleen kunta pitää tärkeänä, että kiinteistön haltijan itse järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus jatkuu tulevaisuudessakin kaikkien
jätejakeiden kuljetuksessa. Yli puolet Suomen kunnista on päätöksillään halunnut valita polttokelpoisessa jätteessä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen. Pakkausjätteissä lähes 70 prosenttia kunnista on valinnut näin. Kuntien päätösvaltaa tässä asiassa ei tule jatkossakaan kaventaa. Kiinteistön haltijan itse valitsema jätteenkuljetus
on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Tutkimustenkin mukaan asukkaat haluavat itse valita ja kilpailuttaa jätteen kuljettajan.
Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vie asukkailta
valinnanvapauden ja lisää kunnallista byrokratiaa. Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden järjestämä keskitetty kilpailutus myös uhkaa pieniä ja
keskisuuria jätealan yrityksiä. Voittajina näissä kilpailutuksissa ovat
useimmiten olleet valtakunnalliset ja kansainväliset isot toimijat. Jätelakiesitykseen otetuilla suositusluontoisilla kilpailutuskirjauksilla ei
ole käytännössä vaikutusta julkisten kilpailutusten lopputulokseen,
sillä vastaavia kirjauksia on jo nyt ollut voimassa olevassa hankintalaissa ja kilpailutustavoitteissa. Pienten ja keskisuurten jätealan yritysten toimintaedellytykset turvataan parhaiten säilyttämällä uudessa jätelaissa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.
PÄÄTÖS:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Otteen oikeaksi todistaa
Kempeleessä 2.6.2020
Virva Maskonen
pöytäkirjanpitäjä

