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Jätelain uudistuksen (HE 40/2021 vp) 
yhteydessä muutettavat asetukset
Valtioneuvoston asetukset 

• jätteistä (uusi)

• pakkauksista ja pakkausjätteistä (uusi)

• kaatopaikoista

• paristoista ja akuista

• romuajoneuvoista

• sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

• renkaista

• ympäristönsuojelusta

• SOVAsta

• PCB-jätteestä

Aikataulu

• lausunnoille ennen juhannusta

• voimaan syksyllä 2021

Keskeiset säännökset

• Yhdyskunta- ja pakkausjätteen 

kierrätystavoitteet, rakennus- ja purkujätteen 

hyödyntämistavoitteet 

• Eri toimijoita koskevat erilliskeräysvelvoitteet

• Yksityiskohtaiset kirjanpito- ja 

tiedonantovelvoitteet

• Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset

• Ks. yhteenveto keskeisistä muutoksista

Lisäksi 

• Valtioneuvoston asetus SUP-tuotteista (uusi) 

lausunnoilla 10.6. asti

• Valtioneuvoston asetukset keräyspaperista ja

juomapakkausten palautusjärjestelmästä → 
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https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM003:00/2019
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=eb18e13b-b5ff-478c-9d00-06c9f448af92


Nostoja jäteasetuksesta

Jätteen keräys

• Täsmennyksiä voimassa olevaan asetukseen nähden. 

• Koskisi edelleen yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräystä riippumatta siitä, kenen 

vastuulla keräyksen järjestäminen on. Säännöksiä sovellettaisiin myös muun jätteen keräyksessä 

soveltuvin osin. 

• Kerättävää jätelajia koskevan merkinnän lisäksi jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen olisi 

asetettava kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet → pyrittävä valtakunnallisesti yhtenäisiin 

symboleihin ja esitystapaan (esim. pohjoismainen jätepiktogrammijärjestelmää).

• Lisätään jätteen kerääjälle velvollisuus seurata (tarvittaessa automaattisin seurantajärjestelmin) 

alueellisilla vastaanottopaikoilla jäteastian täyttymistä siten, että tyhjentäminen voidaan tehdä 

ajoissa ja aiheuttamatta katkoksia jätteen vastaanottoon. 
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Nostoja jäteasetuksesta

Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä

• JL 41 a §:ssä tarkoitettua biojätteen, saostus- ja umpisäiliölietteen tai siihen rinnastettavan muun 

jätteen omatoimista tai yhteistä käsittelyä koskevat tarkemmat säännökset.

• Jätteen käsittelylaitteiston sijoittamista, rakentamista, käyttöä, kunnossapitoa ja mitoittamista sekä 

jätteen sijoittamista ja käsittelyä koskevat vaatimukset, esim.:

• Puutarhajätettä lukuun ottamatta oltava suljettu laitteisto, johon haittaeläinten pääsy on estetty ja 

josta ei pääse valumavesiä maaperään. Talvella käytettävän laitteiston tulisi olla tarvittaessa 

lämpöeristetty. 

• Kuivakäymäläjäte, saostus- ja umpisäiliöliete ja siihen rinnastettava muu jäte käsiteltävä 

hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi kalkkistabiloimalla, kompostoimalla tai muulla vastaavalla 

menetelmällä ennen sen käyttöä lannoitteena tai maanparannusaineena. Kompostoitaessa 

käsittelyajan oltava vähintään yksi vuosi viimeisen ulosteperäisen jätteen lisäyksen jälkeen.
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Nostoja jäteasetuksesta

Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys 

• Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä sekä jätteen haltijan vastuulle kuuluva yhdyskuntajäte. 

• Jätteen haltijan järjestettävä taajama-alueilla sekä asema- tai yleiskaavoitetuilla palvelu-, matkailu- ja 

työpaikka-alueilla seuraavien jätteiden erilliskeräys, jos niitä syntyy yli ehdotetun määrärajan (kg/viikko):

• muu biojäte kuin puutarha- ja puistojäte

• lasi-, metalli-, muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte sekä muu pienmetallijäte

• Lisäksi erilliskeräys tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan muille kuin em. jätteille sekä puutarha- ja 

puistojätteelle, tekstiilijätteelle ja suurikokoisille käytöstä poistetuille esineille. 

• Tiettyä materiaalia olevasta jätteestä olisi lajiteltava erikseen ns. suurkertymäkohteissa syntyvä 

tasalaatuinen jäte, jos niiden erilliskeräyksellä saavutetaan etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta 

paras lopputulos.

• Ehdotettuja erilliskeräysvaatimuksia tulisi noudattaa myös muun kuin yhdyskuntajätteen osalta, jollei 

kyse ole huomattavan vähäisestä jätemäärästä. 
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Nostoja jäteasetuksesta

Yhdyskuntajätteen erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa koskevat erityiset säännökset

• Jätteen erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa yhteisesti koskevat säännökset: 

• Erilliskerätty jäte tulisi toimittaa käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa siitä valmistellaan 

uudelleenkäyttöön tai kierrätetään

• Biojäte voidaan erilliskeräyksen sijaan kompostoida tai muutoin käsitellä syntypaikalla, jos se 

toteutetaan jätelain ja ehdotetun asetuksen kiinteistöllä tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä 

koskevien vaatimusten mukaisesti

• Pakkausjäte tulisi mahdollisuuksien mukaan kerätä yhdessä muun samaa materiaalia olevan jätteen 

kanssa. 
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Nostoja jäteasetuksesta

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys 

• Rakennus- ja purkujätteen haltijan olisi järjestettävä erilliskeräys vähintään luetelluille jätteille. Uutena 

erilliskerättävänä jätelajina luetteloon lisättäisiin asfalttijäte. 

• Erilliskeräystä ei tarvitsisi järjestää, jos rakennus- ja purkujätettä syntyy rakennuskohteessa tai 

purkutyömaalla enintään 2 tonnia tai jos yhdessä kerätyt jätteet olisi mahdollista myöhemmin erotella ja 

hyödyntää niiden laadun heikentymättä ja vähentämättä mahdollisuutta niiden etusijajärjestyksen 

mukaiseen hyödyntämiseen.

• Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä pakkausjäte tulisi toimittaa tuottajan järjestämään 

vastaanottoon. 
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5 luku Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus 
jätteistä sekä siirtoasiakirja

• Jätteen tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

• Elintarvikealan toimijan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus elintarvikejätteestä 

• Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus yhdyskuntajätevesilietteestä

• Jätteen käsittelijän kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

• Jäteöljyn käsittelijän kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

• Jätteen kuljettajan, välittäjän ja kerääjän kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

• Jätettä toiseen maahan siirtävän toimijan kirjapito- ja tiedonantovelvollisuus

• Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot

• Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

• Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

• Kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettavat tiedot biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä

• Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle 4.2.2021 8

+ Liite: Kirjanpitotietojen ja 

valvontaviranomaiselle 

toimitettavien tietojen 

merkitsemistavat ja erittely



Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos!

Lisätietoja:

puh. 0295 250 308

ella.sarkka@ym.fi


