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Valmistelija: hallintosihteeri Essi Saarimäki, p. 050 3455 426
Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.
Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 (§ 5) pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä,
Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajat ja varata hallintolain 41 §:n mukaisen vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta.
Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä edellä mainittujen kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla www.kolmenkierto.fi (katso etusivun tiedote).
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja
terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.
Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua,
keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.
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 sekä palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
Voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia uudistuneen
jätelainsäädännön johdosta. Jätelain muutokset tulivat voimaan 19.7.2021
ja jätelakia täydentävä valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021, jäljempänä jäteasetus) 1.12.2021. Tässä luetellaan jätehuoltomääräyksiin esitettävät tärkeimmät muutokset. Lisäksi jätehuoltomääräyksiin on tehty yksit-
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täisiä pienempiä tarkistuksia. Tärkeimmät muutokset on esitetty oheismateriaalina olevassa liitteessä (Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut).
Oheismateriaali
- Luonnos: Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset
- Luonnos: Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten
perustelut
Päätösesitys (evj)
Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan luonnoksen Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräyksistä.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
päätösote/jätelautakunta Kolmenkierto
asiaote/rakennuttajapäällikkö Mika Huuhtanen
Muutoksenhaku
oikaisuvaatimus

Otteen oikeaksi todistaa
Hattula 4.3.2022

Essi Saarimäki
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D/69/11.01.03.03/2022
32 §

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Ympäristölautakunta 16.2.2022 16 §
Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, pyytää toimialueen kunnilta ja
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten
päivittämiseksi. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 9.3.2022 mennessä. Luonnos
jätehuoltomääräyksiksi ja niiden perustelumuistioksi ovat liitteinä.
Jätelautakunta Kolmenkierron valmistelema ehdotus jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten
päivittämiseksi koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa,
Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.
Nykyisten 1.4.2020 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten päivittämisen tarve johtuu suurilta
osin jätelainsäädännön uudistuksesta. Jätelain (646/2011) muutokset tulivat voimaan 19.7.2021
ja jätelain nojalla annettu valtioneuvoston asetus jätteistä (jäteasetus) 1.12.2021, joilla
tavoitellaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista 55 %:iin vuonna 2025, 60 %:iin
vuonna 2030 ja 65 %:iin vuonna 2035. Näiden tavoitteiden myötä muun muassa
asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuivat. Päivitettyjen jätehuoltomääräysten
esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.
Keskeisiä muutoksia nykyisiin määräyksiin ovat biojätteen, pienmetallin ja lasipakkausjätteen
erilliskeräysvelvoitteen laajeneminen sekä biojätteen kotikompostoinnin ilmoitusvelvollisuus,
joiden lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään yksittäisiä pienempiä tarkistuksia.
Päätösehdotus

Hausjärven ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ei näe
huomautettavaa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi./ys

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Liitteet

Luonnos-jatehuoltomaarayksiksi
Luonnos-jatehuoltomaaraysten-perustelumuistioksi

Valmistelija(t)

Ympäristösihteeri Toni Haavisto

______________
Kunnanhallitus 1.3.2022 32 §
Kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto pyytää toimialueen kunnilta lausuntoa
ehdotuksesta jätehuoltomääräysten pävittämiseksi. Lausunto on pyydetty toimittamaan
viimeistään 9.3.2022 mennessä.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus ei näe huomautettavaa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi./kj

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Liitteet

Luonnos-jatehuoltomaarayksiksi
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Luonnos-jatehuoltomaaraysten-perustelumuistioksi
Valmistelija(t)

Ympäristösihteeri Toni Haavisto

Täytäntöönpano

Ote:
Jätelautakunta Kolmenkierto, jatelautakunta@hameenlinna.fi
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§ 10 Lausunto jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuoltomääräysten

päivitykseksi
HYD/1628/11.03.02.00/2021
Valmistelija

ympäristötoimenjohtaja Lavia Mika p. 040 061 0804

Esittelijä

ympäristötoimenjohtaja Lavia Mika

Valmisteluteksti

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain
mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä,
Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä,
Tuusulaa ja Valkeakoskea.
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten
luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksilta,
toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä,
Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajat ja varata hallintolain 41 §:n
mukaisen vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta.
Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta toimii ja antaa lausuntonsa kunnan ympäristönsuojeluja terveydensuojeluviranomaisena. Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä
edellä mainittujen kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla
www.kolmenkierto.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle viimeistään 9.3.2022
sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi
Jätehuoltomääräyksiä on tarkasteltu viranhaltijatyönä. Suurin osa määräysten päivitystarpeista
johtuu jätelain ja -asetuksen uudistuksesta. Jätelain 646/2011 muutokset tulivat voimaan 19.7.2021
ja jätelain nojalla annettu valtioneuvoston asetus jätteistä (jäljempänä jäteasetus) 1.12.2021.
Uudistuneen jätelainsäädännön myötä tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan
uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna
2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Näiden tavoitteiden myötä asuinkiinteistöjen
erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat. Lisäksi lainsäädännön muutoksen myötä hyötyjätteiden eli
biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa,
joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä. Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan
voimaan 1.5.2022.
Keskeiset muutosesitykset jätehuoltomääräyksiin
- Määritelmiin esitetään muutettavaksi "taaja-astutusalueiden" tilalle "taajamat". (2 §)
- Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetään kokonaan muutettavaksi.
Uutena jätejakeena määräyksiin esitetään lisättävän tekstiilijäte. (13 §)
- Pienmetallin ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä alueilla
koskemaan kaikkia kiinteistöjä viidestä (5) asuinhuoneistosta ylöspäin. (16 §)
- Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä alueilla koskemaan kaikkia
asuinkiinteistöjä vuonna 2024. (16 §)
- Jäteasetuksen mukaisen velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitetta esitetään näissä
jätehuoltomääräyksissä laajennettavan koskemaan erikseen määrättyjä alueita a ja b. (16 §)
- Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitetta esitetään päivitettäväksi jäteasetuksen mukaiseksi. (17 §)
- Kompostointia koskevaan määräykseen esitetään lisättäväksi bokashimenetelmää koskeva
tarkennus sekä kielto laittaa vieraslajeja kompostoriin. (19 §)
- Biojätteen kotikompostointia koskevaa kohtaa on täydennetty sitä koskevan ilmoitus- ja
rekisterinpitovelvoitteen osalta. Jatkossa kaikesta keittiöperäisen biojätteen kotikompostoinnista on
ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle jäteasetuksen mukaisesti. (19 §)
- Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kerätään tuulettuvaan
keräysastiaan, voi astian tyhjennysväliksi sopia neljä viikkoa. (26 §)

Asiakirja on allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä
4.3.2022 Taskinen Tuula, Asianhallintasihteeri
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- Uudistuneen jätelain mukaan jätteen kuljettajan on annettava pyydetyt kuljetusrekisterin tiedot
jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain. Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättävän
päivämäärät, joihin mennessä tiedot tulee antaa. (33 §)
- Lietteitä koskevaa osiota esitetään täydennettävän lietesäiliöiden tyhjennysten turvallisuuden
parantamiseksi. (36 §)
- Taulukkoa alueen jätteenkuljetusjärjestelmistä esitetään päivitettäväksi jätelain muutosten
mukaiseksi (jätehuoltomääräysten LIITE 1).
Hyötyjätteiden erilliskeräys asuinkiinteistöillä
Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueista a ja b. Kartta löytyy verkkosivulta
osiosta: Kiertokapula/ Jätteidenkuljetusten kilpailutukset. Alue a muodostuu kaikista taajamista
reuna-alueineen ja alue b kaikista yli 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen. Jätelautakunta
käsitteli alueiden muodostamisen periaatteita kokouksessaan 9.12.2021 § 79.
Alueella a kerätään siirtymäajan 1.7.2023-31.12.2023 jälkeen jokaisesta kiinteistöstä, jossa on viisi tai
enemmän asuinhuoneistoja, erikseen biojätettä, pienmetallia ja pakkausjätteitä (lasi-, metalli- ja
muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte). Pääosin edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa jo
nykyisten jätehuoltomääräysten nojalla.
Alueella b erilliskeräysvelvoite laajenee 19.7.2024 biojätteen osalta koskemaan myös 1-4 huoneiston
asuinkiinteistöjä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte
kompostoidaan.
Esityksen mukaan alueiden a ja b ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön haltija voi halutessaan liittää
kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen.
Kiertokapula Oy tarjoaa hyötyjätteiden erilliskeräyspalvelua koko alueelle.

Esitys

Ympäritölautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettava lausunnolla oleviin
jätehuotomääräyksiin. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa
jätelautakunta Kolmenkierrolle saman sisältöisen lausunnon.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin ennen § 9.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Luonnos jätehuoltomääräyksiksi
Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi

Täytäntöönpano

Toimenpiteitä varten
Sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi
Kaupunginhallitus
Tiedoksi
jatelautakunta@hameenlinna.fi
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki § 136)

ASIAKIRJA
Alla oleva asiakirja on allekirjoitettu Visma X-Sign -palvelussa. Asiakirjan tunnus on
007ce8c5-ea98-4678-8b21-0de345ac4b68

ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoittaja
Allekirjoitusaika

SARI JANHUNEN
02.03.2022 12:03

ASIAKIRJAT
Asiakirja

Lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu EU:n eIDAS-asetuksen 910/2014 mukaisesti.
Hämeenlinna huolehtii kiistämättömyystietojen arkistoinnista.

Jätelautakunta Kolmenkierto

Dnro HML/5512/11.01.06.03.01/2021

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMISEKSI
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten
luonnoksesta 9.3.2022 mennessä.
Suurin osa määräysten päivitystarpeista johtuu jätelain ja -asetuksen uudistuksesta. Jätelain
646/2011 muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021
1.12.2021.

Uudistuneen jätelainsäädännön tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan
uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna
2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Tästä johtuen asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet
tiukentuvat. Samoin hyötyjätteiden eli biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy
kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä.

Keskeiset muutosesitykset koskevat määräyksiä 2, 13, 16, 17, 19, 26, 33 ja 36 §:t. Päivitettyjen
jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.
Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnon on valmistellut
terveystarkastaja Pirjo Suominen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon
ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen.
Ympäristöjohtaja antaa kunnan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisilta
pyydetyt lausunnot (KAURA 16.2.2021 § 17).
1. Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto
Ympäristönsuojeluviranomainen pitää jätehuoltomääräysten päivittämisen välttämättömänä,
koska suurin osa määräysten päivityksistä perustuu jätelain ja -asetuksen muutoksiin.

Yksittäisistä määräyksistä kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen esittää seuraavaa:
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen
Määräyksen mukaan yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava
etukäteen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnalle tai Kiertokapula Oy:lle tai
kuljetusyrityksen jätehuollon asiakaspalveluun.
Yhteisestä jäteastiasta ilmoitetaan ainoastaan Kiertokapula Oy:lle suurimassa osassa
jätelautakunta Kolmenkierron alueen kunnista. Kyseistä määräystä on syytä selventää.
19 § Kompostointi
Määräyksessä on esitetty, että kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja
kasveja tai niiden osia.
Määräykseen on syytä lisätä, mihin keräykseen vieraslajit toimitetaan. Vieraslajien laittamista
sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan ei ole kielletty määräyksessä 25 §.
35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen
Määräyksen mukaan enintään kuuden (6) kuukauden keskeytyksestä sovitaan Kiertokapula Oy:n
tai jätteenkuljettajan kanssa riippuen kunnan kuljetusjärjestelmästä. Keskeytyksestä tulee
ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.
Käytännössä enintään kuuden (6) kuukauden keskeytyksistä ei ole tarvinnut ilmoittaa
jätehuoltoviranomaiselle ainakaan Hämeenlinnan kaupungin osalta.
37 § Lietteiden omatoiminen käsittely
Lietteen käsittelystä määrätään myös valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) 11 §:n
kohdassa 5 seuraavasti: kuivakäymäläjäte, saostus- ja umpisäiliöliete sekä niihin rinnastettava
muu ulosteperäinen jäte käsitellään hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi kalkkistabiloimalla,
kompostoimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä; jätettä kompostoitaessa käsittelyajan on
oltava vähintään yksi vuosi viimeisen ulosteperäisen jätteen lisäyksen jälkeen ennen kuin
kompostia voidaan käyttää kiinteistöllä maanparannusaineena.

37 §:stä puuttuu maininta jäteasetuksesta, vaikka määräyksessä on esitetty muuta lainsäädäntöä.
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuksien jätehuollossa jätteiden lajittelua ei ole tiukennettu. Määräyksessä 17 § muilla
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä lajitteluvelvoitteita on tiukennettu.
Voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä 17 §:ssä ja 38 §:ssä esitetyt lajitteluvelvoitteet ovat
olleet muiden kuin biojätteen osalta kilomääriltään samoja.
Jätehuoltomääräysten perustelut 22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa
Kappaleessa 2 on esitetty, että määräys perustuu MARA-asetukseen. Pienimuotoiseen jätteiden
hyödyntämiseen maarakentamisessa ei sovelleta ainakaan juridisesti MARA-asetusta.
Kappaleessa 6 on esitetty MARA-asetuksen 2.1 §:n käyttökohteet. Kyseessä on kumotun MARAasetuksen (VNA 591/2006) käyttökohteet eikä niitä ole esitetty enää voimassa olevassa MARAasetuksessa (VNA 843/2017). Kappaleen viimeisessä virke on myös virheellinen. Meluesteet
kuuluvat nykyisin MARA-asetuksen soveltamisalaan joidenkin jätejakeiden osalta.
Voimassa olevan MARA-asetuksen liitteen 1 mukaan betonimurskeen käyttö on sallittua väylä- ja
kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. Tiilimurskeen käyttö
on sallittua edellä mainittujen käyttökohteiden lisäksi myös vallirakenteissa.
2. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto
Terveydensuojeluviranomainen esittää muutettavaksi seuraavia kohtia jätehuoltomääräysten
luonnokseen (kursivoitu teksti):
19 § Kompostointi
Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä
aumassa tai kehikossa. Ruoaksi kasvatettu puutarhajäte (esim. omenat, muut hedelmät ja
juurekset) tulee aina kompostoida haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Puutarhajätettä ei saa
kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

23 § Jäteastiatyypit
Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa haittaeläinten astian sisään pääsyn
estämiseksi tyhjennysväli huomioon ottaen.
27 § Kunnossapito ja pesu
Jäteastia on pidettävä ehjänä ja kunnossa sekä puhdistettava riittävän usein siten, että
keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Rikkinäiset astiat tulee
vaihtaa välittömästi. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Perusteluna muutoksille on haittaeläinten (jyrsijöiden ja haittalintujen) ravinnonsaannin ja
lisääntymisen estäminen, terveydensuojelulaki (763/1994) 22 §.
Lisäksi tiedoksi:
Ruokaviraston internetsivu https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleetelaimet/lemmikkielaimet/
Kuolleena löytynyt lemmikkieläin
Löytäjä voi olla yhteydessä paikalliseen löytöeläinkotiin ja tiedustella mahdollisuutta toimittaa
eläin sinne. Eläimen omistaja voidaan mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai
katoamisilmoitusten perusteella. Mikäli kuollutta lemmikkiä ei ole mahdollista viedä
löytöeläinkotiin, sen voi haudata tai viedä hyväksytylle kaatopaikalle. Jos eläintä ei voi hävittää
edellä mainituin tavoin, voi sen laittaa sekajätekeräilyn mukana kaatopaikalle toimitettavaksi.
Hämeenlinnassa 2.3.2022
Sari Janhunen
Ympäristöjohtaja

Kaupunginhallitus
21.2.2022 § 69
HML/5512/11.01.06.03.01/2021
Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Päätös

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa, että
1. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut päivitykset ovat asianmukaisia.
2. Seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota:
- Biojätteen erilliskeräämisen laajentamista Hämeenlinnan taajamissa kaikille
kiinteistöille tulisi harkita aloitettavaksi jo vuoden 2023 aikana.
- Jätehuoltomääräyksistä ei selvästi ilmene, miten kotitalouksien tulee
menetellä tekstiili- ja puutarhajätteen osalta. Tältä osin määräyksiä tulisi
selkeyttää.
- Jäteneuvontaa tulisi lisätä niin, että lajitteluun liittyvät ohjeistukset olisivat
kaikkien asukkaiden ulottuvilla

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että
1. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut päivitykset ovat asianmukaisia.
2. Seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota:
- Biojätteen erilliskeräämisen laajentamista Hämeenlinnan taajamissa kaikille
kiinteistöille tulisi harkita aloitettavaksi jo vuoden 2023 aikana.
- Jätehuoltomääräyksistä ei selvästi ilmene, miten kotitalouksien tulee
menetellä puutarhajätteen osalta. Tältä osin määräyksiä tulisi selkeyttää.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen

Valmistelija/lisätiedot Kaupunginlakimies Christer Brännkärr, p. 040 8696 406
Selostus

Jätelautakunta Kolmenkierto on antanut lisäselvityksen biojätteen
erilliskeräyksestä, joka on liitteenä.

Liitteet

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Erilliskeräys 2 2022

Tiedoksi

Jätelautakunta Kolmenkierto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Kaupunginhallitus 14.2.2022 § 53
Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että
1. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut päivitykset ovat asianmukaisia.

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Leinamo Seija Hallintosihteeri,11400 25.2.2022
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Kaupunginhallitus
21.2.2022 § 69
HML/5512/11.01.06.03.01/2021
2. Seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota:
- Biojätteen erilliskeräämisen laajentamista Hämeenlinnan taajamissa kaikille
kiinteistöille tulisi harkita aloitettavaksi jo vuoden 2023 aikana.
- Jätehuoltomääräyksistä ei selvästi ilmene, miten kotitalouksien tulee
menetellä puutarhajätteen osalta. Tältä osin määräyksiä tulisi selkeyttää.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen

Valmistelija/lisätiedot Kaupunginlakimies Christer Brännkärr, p. 040 8696 406
Selostus

Jätelautakunta Kolmenkierto on valmistellut esityksen päivitetyistä
jätehuoltomääräyksistä, jotka ovat esityslistan liitteenä.
Lausuntoa on pyydettä sekä kunnanhallituksilta että kuntien ympäristö- ja
terveysviranomaisilta. Lausunnot pyydetään antamaan 9.3.2022 mennessä.

Liitteet

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Leinamo Seija Hallintosihteeri,11400 25.2.2022
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§ 50

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Asianumero

JAN/136/14.06.00.00/2022

Valmistelija/t

ma. hallintojohtaja Minna-Liisa Mäkilä

Sivu
1

Kunnanhallitus antaa lausuntonsa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.
Asiaselostus

Jätelautakunta Kolmenkierto on lähettänyt 31.1.2022 lausuntopyynnön ehdotuksesta
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoja
jätehuoltomääräysten luonnoksesta toimialueen kunnilta. Lausunnot tulee toimitaa
jätelautakunnalle viimeistään 9.3.2022 mennessä.
Jätehuoltomääräysten päivitystarpeesta suurin osa johtuu jätelain ja -asetuksen
uudistuksesta, joka tuli voimaan 19.7.2021 ja 1.12.2021.
Keskeisimmät muutokset jätehuoltomääräyksiin:
- Määritelmiin esitetään muutettavaksi "taaja-astutusalueiden" tilalle"taajamat". (2 §)
- Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetäänkokonaan
muutettavaksi. Uutena jätejakeena määräyksiin esitetään lisättäväntekstiilijäte. (13 §)
- Pienmetallin ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseenmäärätyillä
alueilla koskemaan kaikkia kiinteistöjä viidestä (5)asuinhuoneistosta ylöspäin. (16 §)
- Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä alueillakoskemaan kaikkia
asuinkiinteistöjä vuonna 2024. (16 §)
- Jäteasetuksen mukaisen velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitetta esitetään
päivitettäväksi jäteasetuksen mukaiseksi. (17 §)
- Kompostointia koskevaan määräykseen esitetään lisättäväksi
bokashimenetelmääkoskeva tarkennus sekä kielto laittaa vieraslajeja kompostoriin.(19 §)
- Biojätteen kotikompostointia koskevaa kohtaa on täydennetty sitä koskevanilmoitus- ja
rekisterinpitovelvoitteen osalta. Jatkossa kaikesta keittiöperäisenbiojätteen
kotikompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaisellejäteasetuksen mukaisesti.
(19 §)
- Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvä biojätekerätään
tuulettuvaan keräysastiaan, voi astian tyhjennysväliksi sopia neljäviikkoa. (26 §)
- Uudistuneen jätelain mukaan jätteen kuljettajan on annettava pyydetytkuljetusrekisterin
tiedot jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain.Jätehuoltomääräyksiin esitetään
lisättävän päivämäärät, joihin mennessätiedot tulee antaa. (33 §)
- Lietteitä koskevaa osiota esitetään täydennettävän lietesäiliöidentyhjennysten
turvallisuuden parantamiseksi. (36 §)
- Taulukkoa alueen jätteenkuljetusjärjestelmistä esitetään päivitettäväksi jätelain
muutosten mukaiseksi (jätehuoltomääräysten LIITE 1).
Janakkalan kunnanhallituksen lausunto:
Janakkalan kunnanhallitus katsoo, että ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
kattaa riittävällä tarkkuudella jätelain ja jäteasetuksen uudistuksen määräykset ja sitä
kautta keskeiset muutokset.

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU
Mäkilä Minna-Liisa, ma Hallintojohtaja 21.2.2022
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Näin ollen Janakkalan kunnanhallituksella ei ole lisättävää jätehuoltomääräysten
päivitykseen.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa yllä olevan lausuntonaan jätelautakunta Kolmenkierrolle
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.

Käsittely kokouksessa

Keskustelun aluksi kunnanhallituksen jäsen Irmeli Elo ilmoitti olevansa esteellinen
(yhteisöjäävi, puoliso lautakunnan jäsen) osallistumasta asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta ajalla, klo 18:44-18.46.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Liitteet
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Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi
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Vastaanottaja
Jätelautakunta Kolmenkierto

Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten
päivittämiseksi
Asianumero

JAN/136/14.06.00.00/2022

Asiaselostus

Jätelautakunta Kolmenkierto on lähettänyt 31.1.2022 lausuntopyynnön ehdotuksesta
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5
pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta toimialueen kunnilta. Lausunnot
tulee toimitaa jätelautakunnalle viimeistään 9.3.2022 mennessä.
Jätehuoltomääräysten päivitystarpeesta suurin osa johtuu jätelain ja -asetuksen
uudistuksesta, joka tuli voimaan 19.7.2021 ja 1.12.2021. Keskeisimmät muutokset
jätehuoltomääräyksiin:
- Määritelmiin esitetään muutettavaksi "taaja-astutusalueiden" tilalle "taajamat". (2 §)
- Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetään kokonaan
muutettavaksi. Uutena jätejakeena määräyksiin esitetään lisättävän tekstiilijäte. (13 §)
- Pienmetallin ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä
alueilla koskemaan kaikkia kiinteistöjä viidestä (5)asuinhuoneistosta ylöspäin. (16 §)
- Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä alueilla koskemaan kaikkia
asuinkiinteistöjä vuonna 2024. (16 §)
- Jäteasetuksen mukaisen velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitetta esitetään
päivitettäväksi jäteasetuksen mukaiseksi. (17 §) - Kompostointia koskevaan määräykseen
esitetään lisättäväksi bokashimenetelmää koskeva tarkennus sekä kielto laittaa
vieraslajeja kompostoriin.(19 §)
- Biojätteen kotikompostointia koskevaa kohtaa on täydennetty sitä koskevan ilmoitus- ja
rekisterinpitovelvoitteen osalta. Jatkossa kaikesta keittiöperäisen biojätteen
kotikompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle jäteasetuksen mukaisesti.
(19 §)
- Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kerätään
tuulettuvaan keräysastiaan, voi astian tyhjennysväliksi sopia neljä viikkoa. (26 §) Uudistuneen jätelain mukaan jätteen kuljettajan on annettava pyydetyt kuljetusrekisterin
tiedot jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain. Jätehuoltomääräyksiin esitetään
lisättävän päivämäärät, joihin mennessä tiedot tulee antaa. (33 §)
- Lietteitä koskevaa osiota esitetään täydennettävän lietesäiliöiden tyhjennysten
turvallisuuden parantamiseksi. (36 §) - Taulukkoa alueen jätteenkuljetusjärjestelmistä
esitetään päivitettäväksi jätelain muutosten mukaiseksi (jätehuoltomääräysten LIITE 1).
Janakkalan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:

Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että erikseen lajiteltavia
jätelajeja koskevaan määräykseen esitetyt muutokset ovat kattavia ja tarpeellisia.
Tekstiilijätteen lisääminen uutena jätejakeena määräyksiin, sekä biojätteen, pienmetallin
ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen ovat kannatettavia. Kielto
vieraslajien laittamisesta kompostoriin on oleellinen lisäys. Janakkalan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että vieraslajien osia tai siemeniä sisältävän
puutarha- tai maa-ainesjätteen käsittelyn yksityiskohdista tulisi määrätä
jätehuoltomääräyksissä.
SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU
Laaksonen Tuuli, Ympäristösuunnittelija 25.2.2022

JANAKKALAN KUNTA

LAUSUNTO
25.2.2022
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Julkinen

Jätehuoltomääräysten päivitysluonnoksessa on esitetty lisäystä jätteen hautaamista
koskevaan pykälään (21 §). Päivityksen myötä myös jätteen upottaminen vesistöön olisi
jätehuoltomääräysten nojalla kielletty. Janakkalan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen pitää päivitystä hyvänä, sillä
ympäristönsuojeluviranomaisen saaman tiedon mukaan jätteeksi luokiteltuja materiaaleja
on hyödynnetty maarakentamisen lisäksi rantarakentamisessa.
Ympäristöpalveluihin tulee säännöllisesti yhteydenottoja haittaeläimistä, kuten
asuinalueilla ilmenevistä rottaesiintymistä. Useimmiten haitta aiheutuu lintujen tai siilien
ruokinnasta. Janakkalan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että
jätehuoltomääräyksissä tulisi kieltää luonnonvaraisten eläinten ruokinta
elintarvikejätteillä taajama-alueilla.
Janakkalan ympäristöpalveluiden osoite tulee korjata seuraavasti:
Janakkala
Ympäristöpalvelut
Juttilantie 1
14200 Turenki
kirjaamo@janakkala.fi
vaihde (03) 68 011

Yhteystieto

Tuuli Laaksonen, ympäristösuunnitelija

Vastausta pyydetään

-

Vastaus pyydetään
lähettämään sisältäen
asianumeron.

-

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU
Laaksonen Tuuli, Ympäristösuunnittelija 25.2.2022
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§ 18
Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.5.2022 alkaen
JARDno-2022-161
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Autere
mikko.autere@jarvenpaa.fi
kaupunkitekniikan johtaja
Liitteet

1 Luonnos jätehuoltomääräyksiksi 1.5.2022 alkaen
2 Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi
3 Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali/Kuntainfo jätehuoltomääräysten päivityksestä 1.2.2022
2 Oheismateriaali/Kuntainfo Kiertokapula 1.2.2022
Valmistelijat: Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, Aija Schukov, ylläpidon
projektipäällikkö
Lausuntopyyntö ja päätöksenteon alustava aikataulu
Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut
ehdotuksen jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee
Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa,
Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoja
jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja
terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä, Suomen pakkauskierrätys Rinki
Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta ja varata hallintolain 41 §:n mukaisen
vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta.
Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä edellä mainittujen
kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla www.
kolmenkierto.fi (katso etusivun tiedote).
Lausunnot pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle viimeistään 9.3.2022
sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi. tai otakantaa.fi -palvelussa.
Jätelautakunta käsittelee saapuneet lausunnot 7.4.2022 ja uudet määräykset tulevat
voimaan 1.5.2022.
Taustaa ja tärkeimmät muutokset
Jätelain muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja jätelakia täydentävä valtioneuvoston
asetus jätteistä 1.12.2021. Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia uudistuneen
jätelainsäädännön johdosta.
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Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen 55 prosenttiin vuonna 2025, 60
prosenttiin 2030 ja 65 prosenttiin 2035. Aiemmin asuinkiinteistöjen
erilliskeräysvelvoitteet on annettu jätehuoltomääräyksissä, mistä johtuen ne ovat
erilaiset ympäri Suomea. Lainsäädäntöuudistuksen myötä velvoitteet annetaan
jäteasetuksessa.
Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa
avataan säännösten perusteita ja annetaan soveltamisohjeita käytännön tilanteisiin.
Tärkeimmät muutokset esitetään seuraaviin jätehuoltomääräyksen pykäliin:
2 § Määritelmät
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien
hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
19 § Kompostointi
26 § Tyhjennysvälit
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteentoimittaminen
käsiteltäväksi
Lisäksi jätehuoltomääräyksiin on tehty yksittäisiä pienempiä muutoksia.
Lausunto
Jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa tärkeimmät muutokset on esitetty
selkeästi.
Jätehuoltomääräykset 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöillä 16 § Asumisessa
syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet kerrotaan, että
Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivuillaan sähköistä karttaa alueista a ja b.
Erilliskeräysvelvoitealueiden kartat tulee olla helposti löydettävissä verkkosivuilta.
Kierrätyskelpoisen hyötyjätteen erilliskeräysvelvoitteet asuinkiinteistöillä tiukentuvat.
Uusien jätehuoltomääräysten käyttöönoton muutosvaihe vaatii hyvää viestintää ja
aikatauluttamista asukkaille ja isännöitsijöille sekä tilojen ja toimenpiteiden
suunnittelua. Asiakkaan tulee saada tarpeitaan vastaava ja sopiva astiavaihtoehto
jätetiloihinsa kohtuullisin kustannuksin.
Kiertokapula Oy:n/ Kolmenkierron alueella suurimmat muutokset tulossa biojätteen
erilliskeräykseen. Jos biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus on ollut
kiinteistön haltijan järjestämää, se siirtyy kunnan järjestämäksi. Tavoitteena
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on liikennemäärien vähentäminen ja päästöttömän
ajoneuvokaluston lisääminen. Logistiikan osalta tuleekin huomioida
ympäristövaatimukset, ajoreittien suunnittelu ja urakoitsijoiden määrä siten, että
liikennemääriä voidaan vähentää.
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Jätehuoltomääräyksissä ja niiden muutoksissa tulee myös selvittää kuljetusmääriä ja
niiden vaikutuksia/päästöjä nykyiseen tilanteeseen verrattuna.
Edelleen asukkaita tulee kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja kierrätykseen.
HP
Ehdotus
Esittelijä: Harri Palviainen
Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa edellä selostustekstistä ilmenevän
lausunnon ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.5.2022 alkaen.
Käsittely
Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset

Keravan kaupunki
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJAN OTE

2/2022

1.3.2022
__________________________________________________________________________________

KOKOUSTIEDOT
Aika

1.3.2022 klo 17:30

Paikka

Sampolan palvelukeskus, kokoustila Aurinkomäki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
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Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

KER/558/00.02.02/2022
Tekninen lautakunta 1.3.2022 § 30
Jätelautakunta on pyytänyt Keravan kaupungin lausuntoa jätehuoltomääräysten
luonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.3.2022 osoitteeseen
jatelautakunta@hameenlinna.fi.
Jätehuoltomääräysten uudistamisen tarve johtuu jätelain ja -asetuksen
uudistuksesta. Jätelaki 646/2021 tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus
jätteistä 1.12.2021. Uudistuneen jätelainsäädännön tavoitteena on, että
yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön vähintään 55 % vuonna
2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2040. Näiden myötä asuinkiinteistöjen
erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat eli biojätteen, pakkausjätteen ja pienmetallin
kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi kunnissa, joissa se on ollut kiinteistönhaltijan
järjestämä.
Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022
Jätehuoltämääräyksiin esitetään teknisten muutosten lisäksi seuraavat muutokset:
- Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetään kokonaan
muutettavaksi. Uutena jakeena määräyksiin esitetään lisättävän tekstiilijäte. (13 §)
- Pienmetallin ja lasipakkausten erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia
kiinteistöjä viidestä asuinhuoneistosta ylöspäin. (16 §)
- Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan koskemaan kaikkia
asuinkiinteistöjä vuonna 2024.
- Biojätteen kotikompostointia koskevia määräyksiä muutetaan. (17 § ja 19 §)
Keravalla kerätään siirtymäajan 1.7.2023-31.12.2023 jälkeen jokaisesta
kiinteistöstä, jossa on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja, erikseen biojätettä,
pienmetallia ja pakkausjätettä (lasi-, metalli-, muovi- sekä paperi- ja
kartonkipakkausjäte). Pääosin edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa jo
nykyisten jätehuoltomääräysten nojalla.
Lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään useita vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia.
Oheismateriaaleina ovat luonnos jätehuoltomääräyksiksi sekä luonnos
perustelumuistioksi.
Valmistelijat

vs. toimialajohtaja Erkki Vähätörmä

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU
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Keravan kaupunki
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJAN OTE
1.3.2022

2/2022
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Toimivallan peruste

Keravan kaupungin hallintosäännön § 25, kohdan 9 mukaan lautakunnan yleisenä
tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei
lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole lausuttavaa jätehuoltomääräysten
luonnokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

vs. toimialajohtaja Erkki Vähätörmä, erkki.vahatorma@kerava.fi, p. 040 318 2350

Päätöksen
täytäntöönpano

Ote:
jätelautakunta

Pöytäkirja
nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen 4.3.2022

Annettu tiedoksi sähköisesti 4.3.2022
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Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Sivu

Kokouspäivämäärä

Pykälä (§)

8.2.2022

8

1

D/38/11.01.07.00/2022
8§

Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8.2.2022 / 8 §
Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, pyytää
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.
Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle 9.3.2022 mennessä.
Kuntien yhteinen jätelautakunta on valmistellut ehdotuksen jätelain 91 §:n mukaisten
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä,
Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä,
Tuusulaa ja Valkeakoskea.
Tällä hetkellä Lopella on voimassa 1.4.2020 voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron
toiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset.
Ehdotukset jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräyksistä ja
jätehuoltomääräysten perusteluista ovat liitteinä.
Päätösehdotus

Lausuntonaan ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi ympäristö- ja
rakennuslautakunta toteaa seuraavaa.
Jätehuoltomääräysten muutostarpeet aiheutuvat pääasiassa uudistuneesta jätelainsäädännöstä.
Muutokset koskevat kierrätyskelpoisen hyötyjätteen erilliskeräysvelvoitteiden tiukennuksia.
Erilliskeräysvelvoitteen laajentamisen tavoitteena on nostaa kierrätysastetta.
Jätehuoltomääräykset perusteluineen on selkeästi laadittu.
Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Luonnos jätehuoltomääräyksiksi
Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi

Valmistelija(t)

Ympäristöpäällikkö Maija Ylinen, p. 040 842 6986

Täytäntöönpano

Ote (sähköpostitse)
- Yhteinen jätelautakunta (jatelautakunta@hameenlinna.fi)
- kunnanhallitus

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
15.2.2022 Pesonen Pirjo,

Ote pöytäkirjasta

MÄNTSÄLÄN KUNTA
Tekninen ·a elinvoimalautakunta

44

15.03.2022

sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi. Mäntsälän kunnan tekninen
ja elinvoimapalvelut on pyytänyt lausunnon jättämiselle lisäaikaa.
Lisäaikaa on myönnetty 18.3.2022 asti.
Valmistelijat/lisätietoja:
kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi
Palvelualuejohtajan päätösehdotus
Tekninen ja elinvoimalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole
huomautettavaa jätelautakunta Kolmekierron ehdotukseen
jätehuoltomääräysten päivittämisestä
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.
Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti todeta lausuntonaan, ettei lisäjakeiden
keräämisestä saa aiheutua lisäkustannuksia, eikä lisätyötä kuntalaisille.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa

�
poytäkirjanpitäjä

-Moilanen

NURMIJÄRVEN KUNTA
OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 58

07.03.2022

Lausunnon antaminen jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Kunnanhallitus 07.03.2022 § 58
185/00.04.03/2022

HML/5512/11.01.06.03.01/2021
Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain
mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi toiminta-alueellaan, ja päätti kokouksessaan
27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoa jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Ehdotus koskee Hattulaa,
Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää,
Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Lausuntoa pyydetään viimeistään 9.3.2022.
Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:ään. Jätehuoltomääräykset
toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi ne ovat
tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai
vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.
Jätelautakunta Kolmenkierron voimassa olevat jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2020. Suurin
osa määräysten päivitystarpeista johtuu jätelain ja -asetuksen uudistuksesta. Jätelain 646/2011
muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja jätelain nojalla annettu valtioneuvoston asetus jätteistä
(jäljempänä jäteasetus) 1.12.2021.
Uudistuneen jätelainsäädännön myötä tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan
uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna
2035. Näiden tavoitteiden myötä asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat. Ehdotuksen
mukaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöillä tulisi koskemaan
kiinteistöjä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Jäteasetuksen perusteella velvoite koskee
asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Muilta osin erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan
määrättäväksi jäteasetuksen mukaisesti.
Lisäksi lainsäädännön muutoksen myötä hyötyjätteiden eli biojätteen, pakkausjätteiden ja
pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön
haltijan järjestämä.
Tärkeimmät muutokset esitetään seuraaviin jätehuoltomääräyksen pykäliin:
2 § Määritelmät
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
19 § Kompostointi

NURMIJÄRVEN KUNTA
OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 58

07.03.2022

26 § Tyhjennysvälit
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteentoimittaminen käsiteltäväksi
Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.

Esittelijä
Kunnanjohtaja
Esitys
Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi:
Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut muutokset parantavat kuntalaisten lajittelumahdollisuuksia.
Tiedotukseen ja neuvontaan esimerkiksi jätetilojen tarvittavissa muutoksissa on varattavasti
riittävästi resursseja. Taksan valmistelussa tulee pyrkiä edelleen kannustamaan asukkaita lajitteluun
koko kunnan alueella.
Jätehuoltomääräysten uudistuksen myötä lisääntyvän erilliskeräyksen ympäristövaikutuksia tulee
minimoida tehokkaalla reitityksellä, ympäristöystävällisellä kalustolla ja polttoainevalinnoilla.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Valmistelija
alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori@nurmijarvi.fi

Käsittely
Arto Hägg teki Tapiolinnan, Mustosen, Kalliokosken ja Maijalan kannattamana muutosesityksen,
että ehdotuksesta poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1–4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5
000 asukkaan taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys
siten, että
JAA = esittelijän pohjaesitys
EI = Häggin muutosesitys
Äänestyksen tulos
JAA 2 (Lepolahti, Pispala)
EI 9 (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen Häggin esittämällä lisäyksellä ”Jätehuoltomääräysehdotuksesta
poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1–4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5 000 asukkaan
taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan.”
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

NURMIJÄRVEN KUNTA
OTE PÖYTÄKIRJASTA
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§ 58

07.03.2022

Jakelu
jätelautakunta Kolmenkierto

Liitteet
Liite[1]
Liite[2]
Liite[3]

Jätelautakunnan lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuoltomääräysten
päivittämiseksi
Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset, luonnos, voimassa
1.5.2022 alkaen
Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut, luonnos,
1.5.2022

Otteen oikeaksi todistaa
Nurmijärvellä 08.03.2022

Outi Kylväjä
hallinnon asiantuntija

Lausunto
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Hämeenlinnan kaupunki
Yhteinen jätelautakunta Kolmekierto
jatelautakunta@hameenlinna.fi

YMPÄRISTÖJOHTAJAN LAUSUNTO, JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN
PÄIVITTÄMINEN
Kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto pyytää
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa jätehuoltomääräysten luonnoksesta
9.3.2022 mennessä (Jätela 27.1.2022 § 5).
Riihimäellä ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntojen antaminen on delegoitu
ympäristöjohtajalle.
Suurin osa määräysten päivitystarpeista johtuu jätelain ja -asetuksen
uudistuksesta. Uudistuneen jätelainsäädännön myötä tavoitteena on, että
yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään
55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna
2035. Näiden tavoitteiden myötä asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet
tiukentuvat. Lisäksi lainsäädännön muutoksen myötä hyötyjätteiden eli
biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi
niissä kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä.
Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.
Ympäristöjohtajan lausunto
Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä jätelainsäädännön uudistumisen
myötä oleellisilta osin.
Riihimäen kaupunki on ollut mukana vuodesta 2017 lähtien kahdessa
edelläkävijäkuntien verkostossa (Fisu ja Circwaste). FISU-verkoston jäsenenä
Riihimäki tähtää vuoteen 2050 mennessä jätteettömyyteen, päästöttömyyteen ja
luonnonvarojen kestävään kulutukseen ja on sitoutunut jätelainsäädäntöä

Riihimäen kaupunki

PL 125, 11101 Riihimäki

www.riihimäki.fi
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nopeampaan tavoitteiden saavuttamiseen (yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttö
tai kierrättäminen vähintään 65 prosenttia vuonna 2030). Myös Circwaste –
edelläkävijäkuntana Riihimäki haluaa edistää materiaalitehokkuutta,
kiertotaloutta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumista.
Jätelainsäädännön asettamat tiukentuvat kierrätystavoitteet otetaan
jätehuoltomääräysten luonnoksessa hyvin huomioon. Jäteasetuksen mukaisen
velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitetta esitetään jätehuoltomääräysten
luonnoksessa laajennettavan koskemaan erikseen määrättyjä alueita a ja b. Jotta
kuntalaiset ja asukkaat tietävät, millä hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitealueella
heidän kiinteistönsä sijaitsee, tulee kartta olla helposti löydettävissä Kiertokapula
Oy:n verkkosivuilta. Linkki karttaan tulee olla myös joko jätehuoltomääräyksissä
tai samalla jätelautakunnan verkkosivulla, josta jätehuoltomääräykset löytyvät.
Biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa pienemmille kiinteistöille, jopa
omakotitaloille, on muutoksesta tärkeää tiedottaa hyvissä ajoin. Myös
vaihtoehtoisesta käsittelytavasta, kompostoinnista, on annettava riittävästi tietoa
asukkaille etenkin jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n neuvonnan ja asiakaspalvelun
kautta.
Kokonaan uutena kiinteistöillä erikseen lajiteltaviin jätejakeisiin esitetään
lisättävän tekstiilijäte, joka tulee toimittaa kunnallisen jätelaitoksen alueelliseen
keräyspisteeseen 1.1.2023 alkaen. Keräyksen alkamisesta ja pisteen tai pisteiden sijainneista on tiedotettava asukkaita.
Haastavat kierrätystavoitteet saavutetaan asukkaiden, toimijoiden ja
viranomaisten yhteistyöllä. Jätejakeiden lajittelua ja erilliskeräystä on
tehostettava, mutta edelleen jätteen synnyn ehkäisemisen ja jätemäärän
vähentämisen tulee olla ensisijainen tavoite.
Elina Mäenpää, ympäristöjohtaja
p. 040 330 4160
elina.maenpaa@riihimaki.fi
Täytäntöönpano:
Riihimäen kaupunki
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Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:

Juhe Hanna
jätelautakunta
Jätehuoltomääräysten päivittäminen
maanantai 21. helmikuuta 2022 10:37:08

Hei!
Kiitämme lausuntopyynnöstä (asia: HML/5512/11.01.06.03.01/2021). Valkeakosken
terveydensuojeluviranomaisena toimii Tampereen alueellinen ympäristöterveydenhuolto, joka
vastaa terveydensuojelun tehtävistä.
Olemme tutustuneet lausuntopyynnön mukana toimitettuihin asiakirjoihin ja toteamme, että
meillä ei ole lausuttavaa jätehuoltomääräysten päivittämiseen. Päivitykset vaikuttavat
tarkoituksenmukaisilta.

ystävällisin terveisin,
Hanna Juhe
Terveystarkastaja
p. 040 178 9001
hanna.juhe@tampere.fi
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveydenhuolto
Terveydensuojelu
Frenckellinaukio 2
33100 Tampere
PL 487, 33101 Tampere
www.tampere.fi

www.tampere.fi/koronavirus
Asioidessasi Tampereen ympäristöterveydessä, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on
asian hoitamiseksi tarpeellista. Tietosuojaseloste rekisteristä, johon antamasi tiedot
tallennetaan.   
Lisätietoja Tampereen kaupungin tietosuojasta
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Dno VLK/431/11.02.07/2022
§ 70

Valkeakosken kaupungin lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on
estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai
ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.
Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen,
jätelautakunta Kolmenkierto.
Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa
kunnassa. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä,
kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.
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 sekä palvelulaitoksia. Siten
kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan
tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös
muiden
toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.
Yhteinen jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää uusien
jätehuoltomääräysten luonnoksesta lausunnot Hämeen, Uudenmaan ja
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen
kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula
Oy:ltä, Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 9.3.2022.
Suurin osa määräysten päivitystarpeista johtuu jätelain ja -asetuksen
uudistuksesta. Jätelain 646/2011 muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja
jätelain nojalla annettu valtioneuvoston asetus jätteistä (jäljempänä jäteasetus)
1.12.2021.
Uudistuneen jätelainsäädännön myötä tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä
valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia
vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Näiden
tavoitteiden myötä asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat.
Lisäksi lainsäädännön muutoksen myötä hyötyjätteiden eli biojätteen,
pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä
kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä.
Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.
Keskeiset muutosesitykset jätehuoltomääräyksiin
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- Määritelmiin esitetään muutettavaksi "taaja-astutusalueiden" tilalle
"taajamat". (2 §)
- Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetään
kokonaan muutettavaksi. Uutena jätejakeena määräyksiin esitetään lisättävän
tekstiilijäte. (13 §)
- Pienmetallin ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen
määrätyillä alueilla koskemaan kaikkia kiinteistöjä viidestä (5)
asuinhuoneistosta ylöspäin. (16 §)
- Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee erikseen määrätyillä alueilla
koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä vuonna 2024. (16 §)
- Jäteasetuksen mukaisen velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitetta esitetään
näissä jätehuoltomääräyksissä laajennettavan koskemaan erikseen määrättyjä
alueita a ja b. (16 §)
- Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä
syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitetta esitetään
päivitettäväksi jäteasetuksen mukaiseksi. (17 §)
- Kompostointia koskevaan määräykseen esitetään lisättäväksi
bokashimenetelmää koskeva tarkennus sekä kielto laittaa vieraslajeja
kompostoriin.
(19 §)
- Biojätteen kotikompostointia koskevaa kohtaa on täydennetty sitä koskevan
ilmoitus- ja rekisterinpitovelvoitteen osalta. Jatkossa kaikesta keittiöperäisen
biojätteen kotikompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle
jäteasetuksen mukaisesti. (19 §)
- Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte
kerätään tuulettuvaan keräysastiaan, voi astian tyhjennysväliksi sopia neljä
viikkoa. (26 §)
- Uudistuneen jätelain mukaan jätteen kuljettajan on annettava pyydetyt
kuljetusrekisterin tiedot jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain.
Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättävän päivämäärät, joihin mennessä
tiedot tulee antaa. (33 §)
- Lietteitä koskevaa osiota esitetään täydennettävän lietesäiliöiden
tyhjennysten turvallisuuden parantamiseksi. (36 §)
- Taulukkoa alueen jätteenkuljetusjärjestelmistä esitetään päivitettäväksi
jätelain muutosten mukaiseksi.
Hyötyjätteiden erilliskeräys asuinkiinteistöillä
Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueista a ja b.
Kartta löytyy verkkosivulta osiosta: Kiertokapula/ Jätteidenkuljetusten
kilpailutukset. Alue a muodostuu kaikista taajamista reuna-alueineen ja alue b
kaikista yli 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen. Jätelautakunta käsitteli
alueiden muodostamisen periaatteita kokouksessaan 9.12.2021 § 79.
Alueella a kerätään siirtymäajan 1.7.2023-31.12.2023 jälkeen jokaisesta
kiinteistöstä, jossa on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja, erikseen biojätettä,
pienmetallia ja pakkausjätteitä (lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja
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kartonkipakkausjäte). Pääosin edellä mainitut velvoitteet ovat voimassa jo
nykyisten jätehuoltomääräysten nojalla.
Alueella b erilliskeräysvelvoite laajenee 19.7.2024 biojätteen osalta
koskemaan myös 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjä. Biojätteen
erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte
kompostoidaan.
Esityksen mukaan alueiden a ja b ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön haltija
voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään
hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kiertokapula Oy tarjoaa
hyötyjätteiden erilliskeräyspalvelua koko alueelle.
Alue b kattaa laajasti Valkeakosken kaupunkialueen pohjoisessa Lintulasta
etelässä Etelän kylään asti. Lännessä alue ulottuu Pispantallille ja idässä
Sointulaan. Alueeseen a kuuluu edellisten lisäksi Koivuniemen ja Kasurin
alue, Kärjenniemi sekä Sääksmäen-Huittulan alue.
Luonnoksen jatkokäsittely
Edellä lueteltujen muutosten lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään yksittäisiä
pienempiä tarkistuksia. Kaikki määräyksiin esitettävät muutokset on merkitty
luonnokseen väreillä. Lisäykset ovat näkyvissä sinisellä ja poistot punaisella
värillä yliviivattuna.
Jätelautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnan on varattava sopijakunnille
tilaisuus lausunnon antamiseen ennen jätehuoltomääräysten tai niiden
muutosten hyväksymistä. (valm. tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi p.
040 335 7710)
Liitteet:
Luonnos jätehuoltomääräyksiksi
Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi
Ratkaisuvalta: Hallintosääntö § 21.1.
Ehdotus:

Valkeakosken kaupunki antaa jätehuoltomääräysten luonnoksesta seuraavan
lausunnon:
Uudistunut jäteasetus velvoittaa keräämään erikseen biojätettä, pienmetallia ja
pakkausjätteitä 1.7.2023 jokaisesta taajamassa sijaitsevasta kiinteistöstä, jossa
on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Lisäksi asetuksen myötä muutoksena
nykyisin alueella voimassa oleviin velvoitteisiin tulee yli 10 000 asukkaan
taajamassa biojätteen erilliskeräysvaatimus, joka laajenee 1.7.2024 kaikkiin
asuinkiinteistöihin.
Jätehuoltomääräyksissä esitetään laajennettavan biojätteen
erilliskeräysvaatimusta koskemaan myös alueen kaikkia yli 5 000 asukkaan
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taajamia kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Asetuksen mukaisen
velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitteita esitetään näissä
jätehuoltomääräyksissä laajennettavan koskemaan myös kaikkien taajamien
reuna-alueita, jotta keräysalueista saadaan yhtenäiset alueet.
Nämä muutokset edellyttävän kiinteistöillä yhä useampia jäteastioita ja niille
tilan varaamista. Tilan järjestäminen voi olla joillakin kiinteistöillä hankalaa ja
aiheuttaa kustannuksia. Muutokset perustuvat kuitenkin pääosin jätelakiin ja –
asetukseen, johon tällä lausunnolla ei voida vaikuttaa. Myös muut esitetyt
muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat perusteltuja ja toteuttavat jätelain
tavoitteita eikä Valkeakosken kaupungilla näin ollen ole huomautettavaa
luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi. (Kj)
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: jatelautakunta@hameenlinna.fi
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