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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.

Pakkausten erilliskeräysvaatimukset tulee ulottaa vain isompiin taajamiin

Lausunnolla olevassa jäteasetuksessa (19 §) esitetään, että taajamissa sijaitsevat kiinteistöt, joilla on
vähintään viisi asuinhuoneistoa, olisivat velvollisia erilliskeräämään pakkausmateriaalinsa. Kunnille
siirrettäisiin oikeus hoitaa pakkausten kuljetukset. Käytännössä erilliskeräysvelvollisuudet koskisivat
noin puolta suomalaisista ottaen huomioon taajama- ja asuinhuoneistojen lukumääräedellytykset.

Toimialan laskelmien mukaan noin 70 prosentissa suomalaisista kunnista asukkaat saavat vapaasti
tilata pakkausjätteiden kuljetukset haluamiltaan yrityksiltä. Näin ollen pakkausjätteitä koskevat
esitykset tarkoittavat sitä, että lukuisten yritysten ja näiden asiakkaiden sopimukset joudutaan
lakkautta-maan lakimuutoksen siirtymäajan kuluessa. Muutoksilla olisi suuri vaikutus toimialan
yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Tästä syystä pidämme perusteltuna, että erilliskeräysvelvollisuus
rajattaisiin koskemaan yli 10 000 asukkaan taajamia.

Kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteiden tulee olla sisällöiltään ja voimaantuloiltaan oikeasuhtaisia

Olemme todenneet jätelainsäädännön valmistelun yhteydessä, että yrittäjien valvontaa ja
velvoitteita voidaan lisätä maltillisesti, koska siihen on olemassa hyväksyttävät perusteet. Suurin osa
yrityksistä toimii lain edellyttämällä tavalla ja nämä yritykset kärsivät kilpailuhaitasta, kun muutamat
toimijat eivät noudata säännöksiä ja velvoitteita. Valvonnan ja uusien velvollisuuksien on kuitenkin
oltava sellaisia, että niitä voidaan järkevällä tavalla noudattaa.

Lausuntopalvelu.fi

1/4

Lausunnolla olevan asetuksen mukaan jätteenkuljettajan tulisi jatkossa pystyä erittelemään, mistä
kunnasta jäte on peräisin. Sen lisäksi yhdyskuntajätteen osalta tulee eritellä jätteen syntypiste (39 §).
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätekuorman osalta tulee eritellä asumisessa syntyvä
yhdyskuntajäte, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte ja muussa
toiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Sekä lähtökuntaa että yhdyskuntajätteen alkuperää koskevan
tiedon tuottaminen on käytännössä hankalaa. Sen vuoksi on syytä harkita, voitaisiinko asiaa edistää
erilaisilla pilottihankkeilla.

Uudet kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudet astuvat voimaan osin jo muutaman kuukauden päästä.
Yrityksille tulee antaa mahdollisuus saattaa omat toimintatapansa ja järjestelmänsä kohtuullisessa
ajassa kuntoon. Jos velvoitteet astuvat voimaan esitetyn mukaisesti jo 1.1.2022, aikataulua voidaan
pitää erityisesti pienempien yritysten kannalta kohtuuttomana. Onkin perusteltua, että uusien
velvoitteiden voimaantuloa pidennetään vähintään vuodella. Tällä tavalla myös yrittäjäjärjestöllä
olisi tosiasiallinen mahdollisuus tiedottaa ja neuvoa yrittäjiä uusista velvoitteista.

Ammattimaisen mökkivuokrausyrityksen tulee saada kilpailuttaa omat jätehuollon palvelunsa

Voimassa olevassa jäteasetuksessa säännellään, että useat vapaa-ajan asuntojen vuokrausyritykset
eivät saa tällä hetkellä hankkia jätehuoltopalveluja vapailta markkinoilta. Tähän ei olla esittämässä
muutosta. Huomautamme kuitenkin, että useissa lomamökeissä tarjotaan hotellinomaisia palveluja,
vaikka niissä ei täyttyisikään tällä hetkellä jäteoppaassa edellytetty 40 vuodepaikkaa. Kohteissa on
tarjolla esimerkiksi siivouspalvelut, kiinteistönhuolto, ruokapalvelut sekä muut oheispalvelut
(hissiliput, välinevuokraus, koiravaljakkosafari), mikä kertoo toiminnan ammattimaisuudesta.

Ammattimaisesti vuokrattujen lomamökkien asiakkaat edellyttävät muun ohella myös toimivia
jätehuoltopalveluja. Tällöin ei riitä, että alueella olisi yksi aluekeräyspiste, vaan jätteet tulee voida
kerätä kiinteistöiltä. Pidämmekin perusteltuna, että myös tämän toimialan yrittäjät ja yritykset
voivat muiden toimialojen lailla kilpailuttaa omat jätehuoltopalvelunsa. Näin ollen asetuksen 5 §:ää
tulee muuttaa siten, että liiketoimintana harjoitettu mökkivuokraus ei kuulu kunnan järjestämän
jätehuollon piiriin.

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.
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-

Muut asetuksen säännökset
Tähän
voitte
kirjoittaa
niiden perusteluista.

lausuntonne

ehdotetun jäteasetuksen

muista säännöksistä ja

-

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.
-

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.
Lausuntopalvelu.fi

3/4

-

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