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Muutosehdotukset kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin, 4.12.2018, § 26

Yleinen osa:
Kappale 1.1, kohta 4 (Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?)
Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne
ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan asunnot sekä
palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja julkiseen toimintaan tarkoitettujen
kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava
jätehuoltomääräyksiä.
Muutosehdotus:
Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne
ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan asunnot sekä
kuntien hallinto- ja palvelutoimintaa. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnalliseen toimintaan
tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on
noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
Kappale 1.3, kohta 1 (Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto)
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät
asumisessa sekä esimerkiksi koulutuslaitoksissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä julkisessa
hallinnossa. Kunnalla on velvollisuus järjestää näiden toimintojen jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis
järjestää tällaisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely.
Muutosehdotus:
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätelain nojalla yhdyskuntajätteet, jotka syntyvät
asumisessa sekä esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja muussa kunnallisessa toiminnassa. Kunnalla on
velvollisuus järjestää näiden toimintojen jätehuolto. Kunnan vastuulla on siis järjestää tällaisten
jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely.
2 § Määritelmät
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä,
mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa,
julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien
jätteiden kanssa.
Muutosehdotus:

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä,
mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä
yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa
tai kunnan toimipisteissä syntyvien jätteiden kanssa.
15 § Muun kuin asumisesta syntyvän biojätteen kerääminen erikseen (16 § aikaisemmin)
Biojäte on kerättävä erikseen, mikäli määrä ylittää 50 kg viikossa ja tämä on syntynyt muusta
toiminnasta kuin asumisesta.
Biojätteen keräykseen tarkoitetun jäteastian lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään energiajätteen
keräämiseen tarkoitettu jäteastia. Vaihtoehtoisesti voi bio- ja energiajätteen kerätä
monilokeroastiassa.

Muutosehdotus:
Biojäte on kerättävä määrästä riippumatta erikseen, kun tämä on syntynyt muusta toiminnasta kuin
asumisesta.
Biojätteen keräykseen tarkoitetun jäteastian lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään energiajätteen
keräämiseen tarkoitettu jäteastia. Vaihtoehtoisesti, biojätteen voi kerätä monilokeroastiassa.

