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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.

-

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
-

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

Lausuntoehdotuksessa esitetyt kirjanpito- ja tiedonantovaatimukset astuvat voimaan kohtuuttoman
nopealla aikataululla. Jätealan lainsäädäntöpakettia on valmisteltu pitkään ja sen voimaantulo on
viivästynyt, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että jätettä tuottavien, kuljettavien ja käsittelevien
toiminnanharjoittajien tulisi täyttää kirjanpitoa ja tiedonantoa koskevat uudet vaatimukset
kohtuuttomassa aikataulussa. Pidämme epätodennäköisenä, että toiminnanharjoittajat olisivat
kovinkaan laajalti etukäteen perillä kirjanpitoa koskevista muutosehdotuksista, etenkin kansallisten
laajennusten osalta.

Lausuntoehdotuksessa tarkennetaan jätteen tuottajan, käsittelijän, kuljettajan, välittäjän ja
keräystoiminnan harjoittajan velvollisuuksia pitää kirjaa toiminnassaan syntyneistä ja käsitellyistä
jätteistä ja velvollisuuksia toimittaa kirjanpitotiedot valvontaviranomaiselle. Kirjanpito- ja
tiedonantovelvoitteisiin ehdotetut muutokset etenkin jätteen alkuperätiedon osalta ovat osittain
kansallisia laajennuksia direktiivin velvoitteisiin nähden.
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Jätteenkuljettajan tulisi jatkossa pystyä erittelemään, mistä kunnasta jäte on peräisin ja
yhdyskuntajätteen osalta sen syntypiste, eli jätekuorman osittaminen asumisessa syntyvään
yhdyskuntajätteeseen, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen ja
muussa toiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen. Lähtökuntaa
ja yhdyskuntajätteen alkuperää koskevan tiedon tuottaminen on käytännössä haastavaa.

Lausuntoehdotuksessa jäteasetuksen 41 §:ssä vaaditaan siirtoasiakirjalla tietoja, jotka voivat olla
hankalia käytännössä monen kuljetusyrityksen toimittaa. Tietojen toimittaminen periaatteessa
edellyttäisi sähköistä siirtoasiakirjaa, jonka käyttöön ottamista nopealla aikataululla pidämme
ongelmallisena. Lausuntoehdotuksessa määritellään siirtoasiakirjoihin vaadittuja tietoja: 41 §:n 7.
kohdassa ajoneuvon rekisteritunnus ja 10. kohdassa jätteen kuljettajan vahvistus jätteen
kuljetettavaksi ottamisesta.

Jos nämä kohdat 7 ja 10 tulevat käyttöön sellaisenaan, niin se aiheuttaa käytännön vaikeuksia
kuljetusyrityksille hoitaa jäteasetuksen mukaisia SER-palautuksia. Esimerkiksi noutotilauksia
asiakkaan tehdessä ajoneuvon rekisterinumero ei välttämättä ole tiedossa. Käytännön ongelma on,
miten rahdinkuljettaja ilmoittaa sen tai huolehtii sähköiseen siirtoasiakirjaan? Miten jätteen
kuljetettavaksi ottaminen pystytään
käytännössä hoitamaan, kun siirtoon voi osallistua useita ajoneuvoja? Onko käytännössä niin ettei
asetuksessa ole huomioitu, että jätteeksi laskettavia tavaroita (vanhat televisiot, jääkaapit jne.)
voidaan kuljettaa rekoissa ja pakettiautoissa osana muuta lastia.

Esitämme, että kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteiden voimaanastumista siirretään vähintään
vuodella eteenpäin nyt ehdotuksessa olleista takarajoista. Kansallisen raportoinnin kannalta
tärkeintä on se, että tiedot ovat relevantteja, eivätkä arvioita tai arvauksia. Käytännössä nyt
ehdotettu aikataulu johtaisi myös tarpeettomiin lisäkustannuksiin.

Muut asetuksen säännökset
Tähän
voitte
kirjoittaa
niiden perusteluista.

lausuntonne

ehdotetun jäteasetuksen

Lausuntopalvelu.fi

muista säännöksistä ja

2/4

Jäteasetuksen 5 §:ssä käsitellään vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätettä. Siinä tarkennetaan
lomakylän määrittelyä. Lomakylän määrittelystä tulee poistaa Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen
perustunut täsmennys, jonka mukaan lomakylässä on vähintään kymmenen lomamökkiä tai
yhteensä vähintään 40 vuodepaikkaa.

Lyhytaikaisessa majoitusvuokraustoiminnassa olevat lomakiinteistöt ja -huoneistot ja niissä syntyvä
jäte kuuluu mielestämme vapaille yritysmarkkinoille. Useissa vuokrattavissa lomamökeissä jahuoneistoissa tarjotaan hotellinomaisia palveluita. Esimerkiksi markkinointi ja vuokraus on
ulkoistettu, kuten myös kiinteistönhuolto, siivous, lumityöt, liinavaatehuolto. Näihin kohteisiin on
tilattavissa valmisruokapalvelut ja niissä on yleensä valmiina esimerkiksi ohjelmapalveluita kuten
hissilippuja, golfosakkeita ja polkupyöriä. Erityisesti Lapin tunturikohteissa lomamökkien -ja
huoneistojen vuokraustoiminta on ammattimaista elinkeinotoimintaa, eikä mitään
’harrastustoimintaa’.

Ammattimaista lomamökkien ja -huoneistojen vuokraustoimintaa harjoittavat jätehuollon asiakkaat
odottavat myös jätehuollon palveluiden ulottamista kiinteistölle. Heille ei riitä, että
lähialueella olisi yksi jätteen aluekeräyspiste, vaan jokaisella kiinteistöllä on oltava omat jäteastiat,
joiden tyhjennysväli on riittävän lyhyt. Esimerkiksi Lapin kohteissa talvi- ja ruskasesonkiaikana
tyhjennysväli voi olla 2-3 kertaa viikossa.

Jos vapaa-ajan asunnon/lomamökin vuokraustoimintaa toteuttaa Y-tunnuksen omaava toimija, niin
silloin nämä jätteet pitäisi katsoa yritystoiminnassa syntyväksi jätteeksi.

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
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.
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-

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetusta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta ja sen perusteluista.
Terminaaliverkostoa eli yrityspakkausjätteen vastaanottopisteitä koskevaa vähimmäisvaatimusta
halutaan kasvattaa 30:stä 60:neen. Esitykselle ei löydy kunnollisia perusteita. Esimerkiksi
Ympäristöministeriön tilaama selvitys ei tätä tue ja selvityksen päätelmissä toistetaan se, että alan
yritykset näkevät tämän lähinnä kustannuksia kasvattavana muutoksena.

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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