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Jätelaki ja muutokset
kuntien jätelaitoksille

Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako
Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj .tonnia.
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Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto
• Ympäristöministeriö valmistelee biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoa
• Kaatopaikkadirektiivi vuonna 2016 alle 20 % (35 % vuoden 1994
biohajoavan jätteen määrästä.)
• Energia- ja ilmastostrategia kaatopaikkakielto 2020 mennessä
• Ympäristöministeriön Energia- ja ilmastotyöryhmä biohajoavan
kaatopaikkakielto 2016.
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Hallituksen esitys 199/2010 vp
• Esitys kompromissi, jolla EU jätedirektiivin
vaatimukset voidaan täyttää
• Suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä sekä
vähennetään jätteen syntymisen ja jätehuollon
haittavaikutuksista

• Hallitus linjannut esitystä iltakoulussa 21.4.2010 ja
antanut esityksen 19.10.2010
• Esityksestä antanut lausuntonsa Hallintovaliokunta
9.12.2010, Talousvaliokunta 16.2.2011 ja
Perustuslakivaliokunta 18.2.2011
• Ympäristövaliokunta valmistelee mietintöä…..
24.2.2011
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Puurot, vellit ja aidanseipäät…
jätteenkuljetusyritysten uhkakuvat
• Kunnat saavat kaiken jätteen. Vievät kaatopaikalle ja
polttavat - yksityiset kierrättäisivät kaiken,
”kierrätyspolttoaineena” polttamalla?
• Jätelain tulee turvata kilpailu ja markkinat – kilpailu
tappaa pienet jätteenkuljetusyritykset?
• Yksityiset jäteyritykset olisivat innovatiivisia – jos?
• Sopimusperusteinen kuljetus on edullista ja
joustavaa – jätteet noudetaan kerran vuodessa…?
• Valvontaan tarvitaan resursseja – kuljetusyritykset
eivät voi antaa tietoja?
24.2.2011
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Ympäristöministeri Kauppalehdessä 7.2.
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Resurssit ja innovaatiot
• Kuntien jätelaitoksissa alan parhaat resurssit
• Jätelaitokset aktiivisesti mukana kierrätys-,
hyödyntämis- ja ympäristöinnovaatioiden
kehittämisessä ja käyttöönotossa
• Kuntien järjestämästä jätehuollosta vähemmän
päästöjä ja kustannustehokkuutta asiakkaille
• Julkisessa ohjauksessa oleva, voittoa
tavoittelematon jätelaitos => vähemmän
viranomaisresursseja valvontaan
• Yhdyskuntajätehuollon julkinen vastuu on
eurooppalainen malli
24.2.2011
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Vastuunjako ennallaan - selkeämmäksi
• Kunnan vastuulla asumisen jätteet ja julkisen
toiminnan jätteet
• Elinkeinojätteiden ”perälauta”
• Pakkausjätteille ”täysi” tuottajavastuu
• Muut elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteet
jätteen haltijan vastuulla
• Jätelaitosten operatiivisista tehtävistä pääosa
hankitaan yrityksiltä julkisesti kilpailuttamalla!
Kunnan vastuu varmistaa jätehuollon kaikille yhdyskuntajätteen
tuottajille kaikissa olosuhteissa sekä kustannustehokkuuden.
”Perälauta” on välttämätön lisä palveluiden varmistamiseksi vaikka
ei takaakaan käsittelykapasiteetin riittävyyttä.
24.2.2011
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Yhdyskuntajätteen kuljetus ennallaan
• Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus (sopimusperusteinen)
kunnan hallintopäätöksellä
• jos palveluja tarjolla riittävästi ja syrjimättömin ehdoin, ei
vaaranna ympäristöä ja terveyttä ja vaikutukset kaikkiaan
myönteisiä kotitalouksien, yritysten ja viranomaisten
toimintaan.
• Kunta määrää käsittelypaikan
• Tiedot liittyjistä ja kuljetetuista jätteistä viranomaiselle
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on kiistatta asukkaiden ja
ympäristön edun mukainen. Sopimusperusteinen, eli kiinteistön
haltijan järjestämä jätteenkuljetus mahdollinen ehdolla, että se
täyttää kuntalaisille ja ympäristölle vastaavat vaatimukset kuin
kunnan järjestämässä kuljetuksessa. Kuljetusten ja liittymisen
valvonta edellytetään molemmissa järjestelmissä.
24.2.2011
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Suomen kiinteistöliiton
indeksitalovertailu 2010
- Esimerkki kahdesta kaupungista: Jätteenkuljetus Salossa (sopimusperusteinen) on noin 2,8
kertaa kalliimpaa kuin Tampereella (järjestetty jätteenkuljetus)

Asuinkiinteistön jätehuoltokustannukset
Lähde: Kiinteistöliitto 2010
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Pakkauksien tuottajavastuu selkeytyy
• Täysi tuottajanvastuu pakkausten jätehuollosta =
keräyksestä hyödyntämiseen - asetuksessa säädetyssä
laajuudessa
• Tuottajilla on ensisijainen oikeus pakkausjätteeseen
• Alueellisten vastaanottopaikkojen vähimmäisvaatimukset
ja tuottajien palvelutasovelvoite – säädetään asetuksella
• Kunta voi täydentää tuottajien järjestämää keräystä
• Kunnat, tuottajayhteisöt ja kauppa sopivat pakkausten
keräyksen järjestämisestä
Kunnat voivat täydentää tuottajien keräystä sekä kiinteistöillä että
aluekeräyksessä. Kuntien nykyinen aluekeräysverkosto on
sopimuksin hyödynnettävissä tuottajien käyttöön. Yhteistyö
kauppojen kanssa aluekeräyspisteiden järjestämisessä.
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Kierrätyksestä yli 70 % on paperia ja
biojätettä
Lähde: Tilastokeskus 2010
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Muut jätteet

• Jäteasetukseen esitetty 50 % kierrätystavoite vuodelle 2016
• Kunnat sekä tuottajayhteisöt vastaavat noin 90 %
yhdyskuntajätteen kierrätyksestä
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Lakiesitys tukee tavoitteiden toteutusta
Lain toimeenpano ja valvonta tehostuu

•Jätelaki selkeyttää kuntien ja tuottajien vastuita =>
vastuulliset voivat suunnitella ja investoida riskittä
•Jätteiden kaatopaikkakielto edellyttää merkittäviä
investointeja jätteiden hyödyntämiseen => kuljetusten
raportointi mahdollistaa jätevirtojen seurannan
•Pakkausten tuottajavastuu edistää keräystä ja
kierrätystä => kuntien, tuottajien ja kauppojen yhteistyö
• Yhdyskuntajätteiden 50 % kierrätystavoite edellyttää
lähes kaiken kierrätyskelpoisen jätteen toimittamista
kierrätykseen => elinkeinoelämän yhdyskuntajätteistä
lähes 90 % kierrätykseen, ei polttoon!
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