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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta jätelain ja Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset (22 §, 94-99 §, 122 §)
Jätehuoltorekisteriä ja tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut (142 a ja 142 b §)
Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
Hallituksen esitysluonnoksessa jätelain muuttamisesta annettaisiin uuden 143 b § 3 momentin
mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle mahdollisuus seurata ja valvoa saostus- ja
umpisäiliölietteen kuljetuksia 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta siirtoasiakirjoja
koskevasta rekisteristeristä ja 2 kohdassa tarkoitetusta jätehuoltorekisteristä saamistaan tiedoista,
kun kunta on tehnyt päätöksen, että kiinteistön haltija sopii saostus- ja umpisäiliölietteen
kuljetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Tiedonsaantioikeus kyseisistä rekistereistä on kannatettava
asia, mutta se tulee toteuttaa niin, että kunnan jätehuoltoviranomainen saa rekistereistä kaikki
tarvitsemansa tiedot. Muussa tapauksessa kyseisestä oikeudesta ei ole jätehuoltoviranomaiselle
hyötyä.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen tulisi saada 142.1 §:n mukaisesta siirtoasiakirjarekisteristä tiedot
kaikista kunnan alueella olevista 32 § 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän
saostus- ja umpisäiliölietteen (jäteluettelossa 20 03 04 sakokaivolietteet) kuljetuksista.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen velvollisuutena on seurata ja valvoa jätelain 37 §:n mukaisten
päätösten täytäntöönpanoa. Osa tätä tehtävää on seurata, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmien
saostussäiliöt, pienpuhdistamot, umpisäiliöt ja muut tilat, joihin jätevesilietettä kertyy, tyhjennetään
kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa erilaisia
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vähimmäistyhjennysvälejä eri lietelaaduille, kuten pelkkiä harmaita jätevesiä sisältäville lietteille tai
käymäläjätevesiä sisältäville lietteille. Umpisäiliöille ei yleensä määrätä vähimmäistyhjennysväliä.

Siirtoasiakirjoihin merkittävät tiedot on kuvattu jätelain 121 §:ssä ja 18.11.2021 hyväksytyn
valtioneuvoston asetuksen jätteistä 40 §:ssä. Jäteasetuksen 40 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti
siirtoasiakirjaan merkitystä jätelajin kuvauksesta tulisi ilmetä riittävällä tarkkuudella lietelaatu.
Jätehuoltoviranomaiselle olennaisia tietoja ovat, minkä tyyppisestä lietesäiliöstä liete on peräisin
(esimerkiksi saostussäiliöstä, pienpuhdistamosta tai umpisäiliöstä) sekä sisältääkö kyseinen liete
käymäläjätevesiä vai pelkkiä harmaita jätevesiä. Lisäksi jäteasetuksen 40 §:ssä olisi hyvä olla
vastaavat tiedot siirron alkamispaikan kiinteistön kiinteistö- tai rakennustunnuksesta sekä
lietesäiliön tyypistä kuin jäteasetuksen 42 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdissa.
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