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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.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Kuntayhtymä pitää jäteasetusluonnosta kokonaisuutena onnistuneena ja jätehuoltoa eteenpäin
vievänä. On hyvä, että erilliskeräysvelvoitteet tulevat asetuksen myötä valtakunnallisesti kaikille
yhdenmukaisina, niin kuntavastuulliselle jätteelle kuin kuntavastuun ulkopuolisille jätteille. Useat
jäteasetuksen uudet säännökset parantavat jätehierarkian noudattamista, vähentävät jätteen
määrää ja luonnonvarojen käyttöä sekä edistävät kiertotaloutta.

12 § Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä

Kuntayhtymän mielestä on hyvä, että asetusluonnoksessa on uutena asiana esitetty tarkat
reunaehdot jätteen pienimuotoiselle käsittelylle kiinteistöllä, kuten biojätteen kompostoinnille. On
kuitenkin tärkeää, että kunnan jätehuoltomääräyksillä voidaan edelleen antaa tarkentavia
määräyksiä esimerkiksi talviaikana tapahtuvasta kompostoinnista ja kompostorin lämpöerityksestä.

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
Kuntayhtymä pitää erilliskeräysvelvoitteita merkittävänä askeleena kohti kierrätystavoitteisiin
pääsemistä.

18 § Asumisessa syntyvän biojätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys
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Kuntayhtymä ehdottaa lisättäväksi täsmennystä, jonka mukaan erilliskeräys järjestetään vain niiltä
kiinteistöiltä, jotka eivät käsittele biojätettä kompostoimalla ja jotka eivät ole tehneet kompostointiilmoitusta.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alueella Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä,
Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä ei tällä hetkellä ole voimassa
olevaa biojätteen erilliskeräysvelvoitetta. Kuntayhtymä pitää perusteltuna asetusluonnoksessa
esitettyä mahdollisuutta poiketa biojätteen erilliskeräyksen vähimmäisvaatimuksista
jätehuoltomääräyksillä määräajaksi. Lappi on harvaan asuttua aluetta ja välimatkat ovat pitkiä.
Esimerkiksi asetusluonnoksen erilliskeräysvelvoiterajan mukaisia, vähintään viiden huoneiston
kiinteistöjä on Muonion ja Enontekiön kuntien alueella kaikkiaan 15 kiinteistöä. Näiden kuntien
yhteenlaskettu pinta-ala on 10 478 km2. Alue on pinta-alaltaan suurempi kuin Uudenmaan
maakunta (9 098 km2).

Kokonaisuudessa kuntayhtymän toiminta-alueella, joka kattaa 20 % koko Suomen pinta-alasta, on
kiinteistötietorekisterin mukaan vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä alle 500. Kuntayhtymän
järjestämisvastuulle kuuluvat erilliskerättävät biojätemäärät olisivat siten erittäin vähäisiä.
Erilliskeräyksen järjestäminen pohjoisessa Suomessa tuo siten omat haasteet keräyksen
taloudellisuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

19 § Asumisessa syntyvän pakkausjätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys

Asumisessa syntyvän pakkausjätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys tulisi järjestää viimeistään
1.7.2023 lähtien eli vajaan kahden vuoden kuluttua vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta
kiinteistöltä, jossa on viisi huoneistoa. Edelleen kuntayhtymä haluaa tuoda tässä esille
mahdollisuuden poiketa erilliskeräyksen vähimmäisvaatimuksista jätehuoltomääräyksillä. On
tärkeää, että keräys järjestetään yhteistoiminnassa pakkausten tuottajayhteisön kanssa ja
tuottajayhteisö osallistuu keräyskustannuksiin. Kustannusten jakautuminen tulisi perustua todellisiin
keräyskustannuksiin kuljetusmatkat huomioon ottaen.

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

43 § Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta.
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Kuntayhtymä toteaa, että kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettaviin tietoihin tehdyillä
täsmennyksillä viranomainen voi paremmin hyödyntää esimerkiksi saostus- ja umpisäiliölietteiden
kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta saatuja tietoja ja siten parantaa kiinteistöjen
jätehuoltovelvoitteen seurantaa.

44 § Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä
kiinteistöllä

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskennassa voidaan hyödyntää biojätteen pienimuotoinen
käsittely kiinteistöillä, joten kuntayhtymä pitää tärkeänä, että käsittelystä kerättävät tiedot on
määritelty asetusluonnoksessa. Kohdan 4 mukaan jätteen haltijan tulisi ilmoittaa viranomaiselle
tieto siitä, kuinka monen henkilön tuottamaa biojätettä kiinteistöllä käsitellään. Kuntayhtymä pitää
henkilömäärään perustuvaa laskentatapaa kyseenalaisena, koska se voi olla erittäin muuttuva suure
ja vanhenee nopeasti. Kuntayhtymä ehdottaakin, että viranomaiselle ilmoitetaan vain
kiinteistötyyppi (omakotitalo/ rivitalo/ kerrostalo) ja huoneistojen lukumäärä. Kuntayhtymän
näkemyksen mukaan näillä tiedoilla päästäisiin luotettavampaan laskentaan biojätteen
kompostointimääristä kuin satunnaisella henkilömäärällä. Tietojen päivittäminen viiden vuoden
välein myös lisää merkittävästi viranomaisen hallinnollista taakkaa.

Muut asetuksen säännökset
Tähän
voitte
kirjoittaa
niiden perusteluista.

lausuntonne

ehdotetun jäteasetuksen

muista säännöksistä ja

8 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset (55-56 §)
56 § Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Ehdotettujen siirtymäsäännösten nojalla biojätteen erilliskeräysvaatimusta tiukennettaisiin niin, että
erilliskeräys tulisi järjestää taajamissa viimeistään 1.7.2022 vähintään viiden huoneiston
kiinteistöiltä. Kuntayhtymä toteaa siirtymäsäännöksen olevan ristiriidassa jätelaissa säädetyn
kunnan järjestämän kuljetuksen alkamisen määräajan kanssa. Siirtymäaika on äärimmäisen tiukka
niillä alueilla, joissa biojätteen erilliskeräystä ei ennen jäteasetuksen velvoitteita ole ollut, jonka
vuoksi siirtymä tulisi muuttaa alkavaksi viimeistään 19.7.2024. Keräyksen ja käsittelyn suunnittelu,
kilpailutus ja toteutus vaatii ehdottomasti pidemmän ajan kuin asetuksessa annettu siirtymäaika
mahdollistaisi.

Valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta, PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen
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käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
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.
Laajenevan kiinteistökohtaisen keräyksen vuoksi asetuksessa säädettyjä pakkausjätteiden
alueellisten vastaanottopaikkojen vähimmäismäärää pienennettäisiin nykyisestä 1850 paikasta 1000
paikkaan. Pakkausjäteasetuksen perusteluissa on todettu, että keräyspaikkojen on tarkoitus palvella
erityisesti niitä kiinteistöjä, jotka jäävät jäteasetuksen 19 §:ssä säädettävän kiinteistökohtaisen
erilliskeräyksen ulkopuolelle. Kuntayhtymä haluaa korostaa, ettei kiinteistökohtainen keräys
juurikaan vähennä alueellisen keräyksen tarvetta kuntayhtymän toiminta-alueella, jossa
velvoiterajan mukaisia kiinteistöjä on hyvin harvassa.

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.
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-
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