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Kolmenkierto on uusimassa jätehuoltomääräyksiään. Ehdotuksen 8§ pykälässä on 600 litran vaatimus nk.
kimppa-astialle. Kyseinen lause tulisi poistaa kokonaan, koska saman astiakoon määräminen kaikille kimpoille
on epätarkoituksen mukainen. Näitä kimppoja on paljon mm. mökkiläisillä, jotka ovat mökeillään vain osan
vuodesta.
Kimpan yhdyshenkilö on paras arvioimaan, mikä astiakoko kullekin kimpalle on tarkoituksenmukaisin.
Kesäaikana tyhjennysväli on lähes aina kuitenkin viikko. Talviaikana tulee ajatella myös jäteauton kuljettajaa,
joka joutuu raakaamaan tarpeettoman suurta jäteastiaa muutaman jätepussin takia.
Myös jätteiden lajittelumääräykset tulevat tiukentumaan, jolloin astiatilavuuden tarve tulee pienenemään.
8§ pykälän viimeinen lause korvaisi astiatilavuuden määräämisen.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eliyhteisastian
(kimppa) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen jakuivajätteen että
erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen.
Sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600
litraa, jos sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä.
Muiden kuin 1 momentissa esitettyjen tahojen yhteisastioiden käyttö tai edellä mainitusta
poikkeava jäteastiatilavuus edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä
näistä jätehuoltomääräyksistä.
Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnalle tai Kiertokapula Oy:lle tai kuljetusyrityksen
jätehuollon asiakaspalveluun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus
tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Yhteisen jäteastian perustamisesta ilmoitetaan eri kunnissa
jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti.
Yhteisastiasta vastaava henkilö ilmoittaa yhteisastian perustamisesta. Ilmoituksessa tulee olla
yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja
koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä laskutustiedot. Vastuuhenkilön on
ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista, kuten käyttäjämuutoksista.Jätehuoltomääräykset
26 (58)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä
aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista
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Kytäjän alueella asuu 600-700 asukasta. Aiemmin oli paperinkeräyksen lisäksi sekä lasin, että
metallin keräyspiste, vaikka asukkaita oli alle puolet nykyisestä. Edelleen on paikat ko. pisteille,
mutta ei kerääjää. Lisäksi tämän jälkeen on tullut myös muovin keräys, ja tulossa vaatteiden
keräys.
Meillä on kylässä koulu, kirkko, seuraintalo – ja jopa taajama, muttei normaalin jätekeräyksen
lisäksi hyötyjätepistettä. Tällä hetkellä pitää viedä kierrätettävät jätteet 10-20 km päähän omalla
autolla, joka ei lisää jätteiden lajitteluintoa.
Kaupunkien ja valtioiden kierrätysvelvoitteen määrää lisätään, mutta kaupunkialueiden ulkopuolella
olevat asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa. Kytäjän kohdalla myös taajama-alueen huomioon
ottamatta jättäminen, ja valmis keräyspaikka molokkipaikkoineen, joka on nyt käytöstä poistettu,
eivät täytä jätelain henkeä.
Ehdotuksessa sanotaan:
”17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Taaja-asutusalueilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluvilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat alueella a tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-,
matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään
seuraavasti, on muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet lajiteltava ja erilliskerättävä omiin
kiinteistökohtaisiin jäteastioihin”.
Eli Kytäjän taajama-alueella talouksissa, joissa taulukossa olevat jätemäärät ylittyisivät, pitäisi
järjestää yksittäinen, kiinteistökohtainen hyötyjätekeräys, mutta muut Kytäjän asukkaat
kuljettaisivat edelleen autoissaan jätteen kaupunkiin hyötyjätepisteille.
Ehdotuksessa ei oteta lainkaan huomioon haja-asutusalueilla tai isojen taajamien ulkopuolella
olevien talouksien kierrätysvelvoitetta ja siihen vastaamista. Ehdotus on tehty jätehuoltoyrityksen
näkökulmasta täyttäen lain vaatimukset, muttei sen henkeä. Lisäksi asukkaiden tasa-arvoinen
kohtelu, sekä myös kierrätysvelvoitteen lisääntyminen, ja sen toteuttaminen asukkaiden kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla, on unohdettu. Jotta yllä mainitut asiat olisi huomioitu, ehdotukseen
pitää lisätä kohta, jossa oikeudenmukaisesti huomioidaan isojen taajamien ulkopuolella olevien
kierrätysvelvoitteen lisäksi mahdollisuus toimittaa hyötyjätteet lähellä olevaan hyötyjätepisteeseen.
Karin Honkavaara, joka on Kytäjän kyläyhdistyksen hallituksen jäsen, on myös omassa
vastineessaan (LIITE), tuonut avoinna olevat kysymykset esille.

Hyvinkäällä 9.3.2022
Kytäjän kyläyhdistys ry:n puolesta
Satu Hongell
Kytäjän kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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Kannanotto jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Haluan kiinnittää huomiota hyötyjätepisteiden puuttumiseen haja-asutusalueilla.
Jätepalvelujen käyttäjän kannalta tärkeää on palvelujen riittävyys ja saatavuus mm. palvelujen sopiva
sijainti, palvelutason vastaavuus jätehuollosta maksettaviin maksuihin ja käytön miellyttävyys.
Haja-asutusalueen kiinteistöjen saamaa palvelutaso on selkeästi huonompi kuin taajamien pientaloille
tarjotut palvelut ja kotitalouksien etäisyys keräyspaikkoihin on huomattavasti pidempi.
Vetoan seuraavaan: Jätelaki 49 a § (15.7.2021/714) Kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön yhteistoiminta
pakkausjätteen erilliskeräyksessä
•

•
•

Luonnos rajaa kaikki kotitaloudet Hyvinkään alueen seitsemässä kylässä kiinteistökohtaisen
erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolelle eikä tarjoa järjestettyjä alueellisia hyötyjätteen keräyspisteitä
palvelualueellaan.
Millaisiin toimiin ryhdytään kierrätysyhteistyön parantamiseksi, jotta tuottajayhteisö (Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy) tarjoaisi alueellisia hyötyjätteen keräyspisteitä haja-asutusalueille?
Jätehuoltomääräysten yleisen osan kohdassa 5. Jätteiden keräys puuttuvat mm. seuraavat
selvitykset:
o Miten päätös tuottajayhteisön hyötyjätteiden keräyspisteen perustamiseksi tehdään ja
mitä päätöskriteereitä käytetään?
o Miten usein tarkastellaan, onko tarvetta järjestää alueellisia hyötyjätteen keräyspisteitä?
o Kuka valvoo, mihin keräyspisteitä sijoitetaan?

Hyvinkään Kytäjän kylässä, 9.3.2022
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Kannanotto jätehuoltomääräysten
päivittämiseksi
Haluan kiinnittää huomiota hyötyjätepisteiden puuttumiseen
haja-asutusalueilla.
Jätepalvelujen käyttäjän kannalta tärkeää on palvelujen riittävyys ja saatavuus mm. palvelujen sopiva
sijainti, palvelutason vastaavuus jätehuollosta maksettaviin maksuihin ja käytön miellyttävyys.
Haja-asutusalueen kiinteistöjen saamaa palvelutaso on selkeästi huonompi kuin taajamien pientaloille
tarjotut palvelut ja kotitalouksien etäisyys keräyspaikkoihin on huomattavasti pidempi.
Vetoan seuraavaan: Jätelaki 49 a § (15.7.2021/714) Kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön
yhteistoiminta pakkausjätteen erilliskeräyksessä
·
Luonnos rajaa kaikki kotitaloudet Hyvinkään alueen seitsemässä kylässä kiinteistökohtaisen
erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolelle eikä tarjoa järjestettyjä alueellisia hyötyjätteen keräyspisteitä
palvelualueellaan.
· Millaisiin toimiin ryhdytään kierrätysyhteistyön parantamiseksi, jotta tuottajayhteisö (Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy) tarjoaisi alueellisia hyötyjätteen keräyspisteitä haja-asutusalueille?
Jätehuoltomääräysten yleisen osan kohdassa 5. Jätteiden keräys puuttuvat mm. seuraavat
·
selvitykset:
o Miten päätös tuottajayhteisön hyötyjätteiden keräyspisteen perustamiseksi
tehdään ja mitä päätöskriteereitä käytetään?
o Miten usein tarkastellaan, onko tarvetta järjestää alueellisia hyötyjätteen
keräyspisteitä?
o Kuka valvoo, mihin keräyspisteitä sijoitetaan?
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