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KIERTOKAPULA OY:N LAUSUNTOJA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSLUONNOKSEEN

Ensin kuntaurakoiden puolelta:

Perustelumuistio:
-

-

8§, sivu 12, ”Määräyksissä ei ole välimatkaa kiinteistön ja (kimppa)jäteastian välillä. Välimatkan
kiinteistöltä jäteastialle pitää kuitenkin olla lyhyt” -> jousto ja harkinta voi monessa tapauksessa olla
asiakkaan sekä asiakaspalvelun kannalta tarpeellista, mutta oletettavasti tulee myös tapauksia, joissa
ei päästä yhteisymmärrykseen ja välimatka on asiakkaan mielestä ”lyhyt”. Ei ole myöskään määritelty
vakituisen ja vapaa-ajanasunnon välistä pisintä etäisyyttä ja näistä ehkäpä useimmiten voi tulla
kädenvääntö asiakkaan kanssa. Ehkäpä nuo sitten menevät jätehuoltoviranomaisen ratkaistavaksi.
12§, sivu 14, On hyvä asia, että määritellään kuntien omien tempauksien ja keräyksien
järjestämisestä ja kerrotaan, että jätteen ohjautuvat oikeisiin paikkoihin (Kiertokapula tai
tuottajavastuunalaiset jätteet tuottajille)

Jätehuoltomääräykset:
-

Sivu 3, Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen kohtuuton / kohtuullinen määrä on
hankala ja jokaiselle erilainen määrä.
Yleinen osa, sivu 4, Tekstissä on mainittu St1 Biofuels laitos ja Nurmijärven osalta Kekkilän laitos ->
nämä voivat olla vanhaa tietoa melko pian jätehuoltomääräysten voimaantulon jälkeen
Sivu 5, Jätelaitoksen voisi muuttaa jäteyhtiöksi, koska laitos kuvaa enemmän laitostoimintaa, esim.
lajittelulaitosta tai polttolaitosta, joka on kuitenkin jonkin yhtiön omistuksessa.
Sivu 8, Piktogrammihankkeen värit voisi ottaa huomioon, ettei määrätä ristiriitaisia värejä tulevan
värimaailman suhteen. Tai tulevan muutoksen voisi jotenkin mainita.
Sivu 10, Herää huoli siitä, ettei tätä tulkita niin, että muut muovit voi laittaa pakkausjätteen kanssa
samaan. Pitäisi selkeästi todeta, että mikäli muiden muovien yhteiskeräys on mahdollista
tuottajayhteisön puolesta ja siitä on sovittu, Kiertokapula ilmoittaa siitä.
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6§, sivu 24, liittymisen tapahtuvan ottamalla yhteyttä jätehuollon asiakaspalveluun ->
pakkausjakeiden ja pientalojen bion osalta toimitaan keräyksen alkaessa siten, että Kiertokapula
liittää kohteet yksipuolisesti keräykseen -> ei ihan ole linjassa tämän kanssa
7§, sivu 25, mainitaan kiinteistönhaltijan järjestävän tarvittavat jäteastiat -> pakkausjakeissa ja
pientalojen bion osalta on tarkoitus toimittaa astia Kiertokapulan kautta -> sama kuin edellisessä, ei
ole ihan linjassa käytännön kanssa kaikilta osin
Sivu 32, 17 §, olisiko noita mainittuja ihmeellisiä alueita tarpeen avata enemmän, vai ovatko yleisesti
ymmärrettyjä? Miten on ajateltu puujätteen keräys, kuuluuko Kiertokapulan järjestää? Ei kyllä kuulu
normaalin kotitalousjätteen jakeisiin.
24§, sivu 38, Tulisiko määritellä kenen vastuulla on merkitä jäteastioihin kerättävän jätelajin
keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot? Tässä voisi myös olla vaihtoehtona se, että monen
kiinteistön astiat on sijoitettu vierekkäin, nekin pitää merkitä.
47§, sivu 54, pakkausjakeiden osalta on määritelty jätelaista poikkeava keräyksen aloittaminen
(1.7.2023 – 31.12.2023), 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjen biokeräyksen sanotaan tulevan voimaan
jätelain mukaisesti 19.7.2024 -> bion osalta tarvittaisiin myös siirtymä (nykyisen kilpailutuskalenterin
mukaan Hattula, Hämeenlinna, Riihimäki ja Valkeakoski alkaisivat myöhemmin ja osa aikaisemmin
ellei tehdä jotain toisin kuin on nyt suunniteltu)

Kommentteja neuvonnalta, osin on päällekkäisyyksiä edelliseen
Yleisiä kommentteja
Yleisesti, jossain voisi olla maininta, missä kunnissa määräykset ovat voimassa. (lukee kannessa, mutta ehkä
sitä ei lukija muista jatkossa)

YLEINEN OSA → 3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto
Muiden jätejakeiden paitsi muovin käsittelymenetelmät ovat mainittu.

YLEINEN OSA → 5. Jätteiden keräys
Piktogrammihankkeessa määriteltävät jätelajien värit tulevat osittain muuttumaan, kun
piktogrammijärjestelmä saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Pakkausjätteidenosalta järjestelmää voidaan
kuitenkin alkaa käyttämään vasta, kun päätös jätehuollon harmonisoinnista on EU-tasolla tehty ja
pakkaustuottajat saadaan mukaan järjestelmään. Muutoksen kannalta helpointa olisi, jos jätelajin väri näkyisi
ainoastaan jäteastiatarrassa. Tarra olisi helpompi ja kustannustehokkaampi vaihtaa uuteen väriin
järjestelmän muuttuessa.

2 § Määritelmät
•

Biojätteellä eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Keittiö -sanan tilalle sopisi paremmin ruokajäte.
Ruokajätteestä puhutaan myös määritelmässä ”erilliskerättävä biojäte”.
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•

•
•

•

Jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden
tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. → Kiertokapulassa jäteasemat ovat
jätteidenkäsittelyalueita
Jätekeskus → Kiertokapulassa jäteasemat ovat jätteidenkäsittelyalueita
Käynnissä oleva piktogrammijärjestelmä -hanke tulee todennäköisesti vaikuttamaan Kiertokapulassa
käytettäviin jätetermeihin. Piktogrammihankkeen tavoitteena on ottaa Suomessa käyttöön yksi,
kaikille toimijoille sama jätekuvake- ja nimikejärjestelmä. Tavoitteena on, että järjestelmän
käyttöönotto aloitettaisiin kesäkuussa 2022 jätteen vastaanottojärjestelmästä.
Jätehuoltomääräysten osalta piktogrammin käyttöönotto tulisi vaikuttamaan termeihin: hyötyjäte,
kartonkipakkausjäte, kuivajäte, lasipakkausjäte, metalli, muovipakkausjäte, pahvipakkausjäte,
puutarhajäte, rakennus- ja purkujäte, sekalainen yhdyskuntajäte eli sekajäte, vaarallinen jäte,
yhdyskuntajäte. Näiden termien osalta piktogrammin vaikutukset olisi hyvä ottaa huomioon
jätehuoltomääräysten helppolukuisuuden kannalta. Kuitenkin pakkausjätteiden osalta piktogrammit
tulisivat käyttöön vasta, kun EU:ssa on tehty päätös jätehuollon harmonisoinnista ja pakkaustuottajat
ovat Suomessa mukana järjestelmän käyttöönotossa.
Vaikka piktogrammin tuomia muutoksia ei jätehuoltomääräyksissä huomioitaisikaan, olisi
ehdottoman tärkeää, että jätenimikkeitä käytettäisiin jätehuoltomääräyksissä johdonmukaisesti ja
samalla tavalla joka kohdassa. Termien tulisi olla helposti ymmärrettäviä ja ”kansantajuisia”.
Pakkausjätteistä puhuttaessa on tärkeää, että termissä on mukana pakkaus-sana.
o Seka- ja kuivajätteen erottaminen toisistaan erilaisiksi termeiksi aiheuttaa epäselvyyttä mm.
lajitteluohjeen ymmärrettävyydessä. Lajitteluohjeessa ei ole merkittävää eroa. Koska biojäte
halutaan ensisijaisesti saada kerättyä tai käsiteltyä omana jätejakeenaan, ei ole tarpeen
erotella seka- ja kuivajätettä omiksi jätejakeiksi tai termeikseen. Erottelu tekee mm.
jäteastiatarrojen päivittämisestä ja asiakkaalle toimittamisesta hankalaa. Kannatamme vain
yhden termin käyttöönottoa.

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
”Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen.” → Näissä kohdissa, joissa puhutaan kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta, voisi olla
hyvä tuoda myös jätekimppa esille samanvertaisena vaihtoehtona kuin vain yhden kiinteistön käytössä oleva
jäteastia.

7 luku Jätteenkuljetus
Kuuluisivatko tähän lukuun myös tiedot lisäjätteen käytännöistä? Tiedot lisäjätteen käytännöistä löytyvät
tällä hetkellä vain taksasta. Määräyksissäkin olisi hyvä olla tiedot niistä, tai ohjeistus katsoa lisätietoja
jätetaksasta.

11 §
•

Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste → Voisiko otsikko olla vain ”aluekeräyspiste” tai
vaihtoehtoisesti yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste? Sekalainen jätettä vastaanotetaan
jätteidenkäsittelyalueella ja kiinteistöiltä kerätään seka/kuivajätettä.
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12 §
”Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, kuten
jäteasemat, jätekeskukset ja mahdolliset hyötyjätepisteet.”
•

Voisiko listaan lisätä jätteidenkäsittelyalueet ja kunnat varikot ja myöhemmin käyttöönotettavat
pienasemat?

14 § Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte
•

Pykälissä 14 ja 15 puhutaan sekalaisesta yhdyskuntajätteestä, sekajätteestä ja kuivajätteestä. Voisiko
käyttää vain nimitystä seka- ja kuivajäte tai pelkkä sekajäte, jos päädytään vain yhden termin
käyttöön kyseisestä jätejakeesta.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
Koskeeko biojätteen erilliskeräys tai kompostointivelvoite myös mahdollisia vapaa-ajanasuntoja, jotka
sijaitsevat alueella b?

19 § Kompostointi
Luonnoksen mukaisesti viiden (5) metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei koske kompostia, joka sisältää
ainoastaan risuja ja lehtiä. Tieto on epäselkeä ajatellen puutarhakompostia. Voiko puutarhajätekompostin
sijoittaa lähemmäs kuin viiden metrin etäisyydelle rajasta, mikäli siinä kompostoidaan myös esim. kasvien
osia esim. kukan varsia tai naatteja ja omenoita?
Osiossa olisi hyvä kiinnittää huomiota kappale- ja lausejärjestykseen helppolukuisuuden ja
ymmärrettävyyden näkökulmasta.
”Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun
ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.” → Tämä asia ei kuulu kyseiseen pykälään.

25 § Jäteastioiden täyttäminen
Erikseen lajiteltu tekstiilijäte on laitettava tekstiilin keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan pussiin pakattuna.
→ Tästä saattaa saada kuvan, että tekstiilijätettä kerättäisiin suoraan kiinteistöiltä.
Tekstiilijätettä kerätään poistotekstiilinä, eli oikea termi on poistotekstiili.

26 § Tyhjennysvälit
Määräyksissä ei ole mainintaa arkipyhien vaikutuksesta tyhjennyspäiviin. Määräyksiin tulisi saada maininta
pyhäpäivien vaikutuksesta jäteastioiden tyhjennyspäivään. ”Arkipyhäviikoilla jäteastia voidaan tyhjentää ±1–
2 arkipäivää normaalista tyhjennysrytmistä poiketen.”

27 § Kunnossapito ja pesu
Tulisiko tuoda esille uusi käytäntö jäteastioiden pesuihin, eli että ne Kiertokapulan tyhjennyksissä kuuluvat
tyhjennyshintaan ja pesut suoritetaan automaattisesti?
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28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
Taksasta löytyvä tieto siitä, ettei jäteautoa ajeta asemakaava-alueella tontille voisi olla myös määräyksissä:
”Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu yli 10 metrin päähän siitä, mihin
jäteautolla esteettä ja turvallisesti pääsee. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteastian siirtomatkasta
jokaiselta alkavalta 10 metriltä. Siirtomatka mitataan yhteen suuntaan. Jäteautoa ei ajeta asemakaavaalueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) tontille.”
Lisäksi myös peruutusmaksuun liittyvät käytännöt tulisi olla kuvattuna jätehuoltomääräyksissä.

LIITE 1 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät:
Nurmijärven osalta päivämäärät tarkennettava? Vai mennäänkö sen mukaisesti, mikä tilanne on toukokuussa
2022?

Loka-auto Veijo Känkänen
14200 Turenki

nettisivut: www.loka-auto.fi
Hämeenlinnan kaupunki
Jätelautakunta Kolmenkierto
Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä
yrittäjän näkökulmasta
Viitaten kirjeeseenne 31.1.2022
Jätehuoltomääräykset 1.5.2022
Olette valmistelleet ehdotusta jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Kolmenkierron alueella. Olen käynyt läpi ehdotuksen, johon voin ottaa kantaa oman ammattini
osaamisalueelta.
Asiakasrekisterissämme on noin 900 vakituista asiakasta ja asiakasmäärä jonkin verran aina kesäkaudella
kasvaa ”mökkiläisten” myötä. Asiakkaat on aina palveltu hyvin jo vuodesta 1990 (perustettu 16.4.1964
Viljo Känkänen). Laskutus ja reskontra hoidetaan Visman ohjelmistolla ja kirjanpidon hoitaa auktorisoitu
tilitoimisto. Tavaraliikennelupamme on kunnossa ja olemme toimija, joka on hyväksytty jätelain 142 §:n
mukaiseen jätehuoltorekisteriin.
Toimitamme sako- ja umpisäiliölietteitä HS-Vesi Oy:n puhdistamolle ja Janakkalan Vesi Oy:n puhdistamolle
Kanta-Hämeen alueella sijaitsevilta kotitalouksilta aina asiakkaiden tilausten mukaisesti. Satunnaisesti
noudamme myös rasvakaivolietteitä, jotka kuljetamme Forssaan Envor Groupille. Asiakkaiden kaivot ovat
pääsääntöisesti hyvässä kunnossa ja jos niissä on sanomista, kerromme puutteista asiakkaille.
Aiemmin on puhuttu ns. päällekkäisestä liikenteestä, mutta lietejätteiden kuljetuksessa tätä ilmiötä
ei ole, koska liikennöinnit asiakkaiden luokse yritetään mahdollisuuksien mukaan järjestellä logistisesti
niin, että samalla suunnalla olevat kaivot hoidettaisiin yhdellä matkalla. Valitettavasti tämä ei aina onnistu,
koska kaivot täyttyvät eri tahtiin koosta riippuen, mutta jonkin verran sitä on voitu järkeistää.
Jätelain pykälän 36 mukaan kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja
huollosta. Näistä asioista vastaa siis asiakas ja tilaa tarpeen mukaan tyhjennyksen ja me hoidamme
tilauksen mukaisen työn ammattitaidolla ja autamme asiakasta parhaamme mukaan myös erilaisissa
kysymyksissä mitä tulee kaivojen kokoihin ja kuntoasioihin.
Asiakkaille on tärkeää, että me tiedämme oman toimenkuvamme ja että he voivat luottaa ammattitaitoomme. Pidänkin erittäin tärkeänä, että asiakas tietää kuka hänen pihalleen tulee ja että hän
saa tarvitsemansa avun silloin kun on aika hoitaa kaivo tai säiliö tyhjäksi ja samoin hän voi luottaa
siihen, että jäte viedään asianmukaiseen paikkaan.
Edellä mainittuihin asioihin vedoten toivon, että lietteiden kuljetuksen saa edelleenkin määrätä
kiinteistön haltija itse haluamansa kuljetusliikkeen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.
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Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi, jätelautakunta
Kolmenkierto
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 on
pyytänyt ehdotuksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoa.
Pirkanmaan ELY-keskus on tutustunut luonnokseen
jätehuoltomääräysten päivittämiseksi ja antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Lausunnolla olevien jätehuoltomääräysluonnosten 11 § mukaan
aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen
jätteenkuljetus ei ole mahdollista. Luonnoksen mukaan
aluekeräyspisteitä perustetaan kuntiin tarpeen vaatiessa.
Jätelain (646/2011) 35 § mukaan kunnan vastuulla olevan
yhdyskuntajätteen keräys tulee järjestää kiinteistöittäisenä, kiinteistön
haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta. Edelleen 35 § mukaan kunta
voi kuitenkin päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä
alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai
vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai
terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.
Kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta poikkeaminen
(aluekeräyspisteen käyttäminen) vaatii siis jätelain mukaisesti erillisen
päätöksen eikä aluekeräyspisteitä voida perustaa, jos jätelain 35 §
mukaiset vaatimukset eivät täyty. Pirkanmaan ELY-keskus katsookin,
että asukkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi velvoite
päätöksen tekemisestä, perusteista sekä siihen liittyvästä
aluerajauksesta tulee käydä ilmi jätehuoltomääräyksistä. Myös jo tehdyt
poikkeamapäätökset aluerajauksineen tulee olla asukkaiden nähtävissä
määräyksien yhteydessä.
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
http://www.elykeskus.fi/pirkanmaa
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Asia on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen
Ympäristönsuojeluyksikössä.
Asiakirjan hyväksyntä
Tämän lausunnon on esitellyt ylitarkastaja Taru Komulainen ja
ratkaissut yksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte. Asiakirja on hyväksytty
sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kiittää lausuntopyynnöstä. Esitämme seuraavat
huomiot ja korjausehdotukset.
2

§ Määritelmät
i)

Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:

Kartonkipakkausjätteellä tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka soveltuvat
käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperija nestekartonkipakkaukset sekä pahvipakkaukset. Kartonkipakkausjäte on
tuottajavastuunalaista jätettä.
Ehdotettu muutos:
Kartonkipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka ovat
syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen mukaan ja jotka soveltuvat käytettävissä
olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperi- ja
nestekartonkipakkaukset sekä pahvipakkaukset. Kartonkipakkausjäte on tuottajavastuun
alaista jätettä.
Peruste:
Pakkausjätteiden yhdenmukaisempi ja selvempi määrittely.
ii)

Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:

Lasipakkausjätteellä pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia lasipurkkeja.
Lasipakkausjätteen tulee soveltua käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään.
Lasipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
Ehdotettu muutos:
Lasipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia pantittomia ja korkittomia lasipulloja
sekä kannettomia lasipurkkeja, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen
mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Lasipakkausjäte
on tuottajavastuun alaista jätettä.
Peruste:
Pakkausjätteiden yhdenmukaisempi ja selvempi määrittely.

2(3)
iii)

Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:

Metallilla tarkoitetaan erilliskerättävien jätteiden yhteydessä tuottajan lajitteluohjeen
mukaan syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten pantittomia tölkkejä, purkkeja,
muita metallipakkauksia ja pienmetallia. Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen
metalli.
Ehdotettu muutos:
Metallilla tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia pienmetallijätteitä, jotka on syntypaikkalajiteltu
tuottajan lajitteluohjeen mukaan ja jotka soveltuvat käytössä olevaan
keräysjärjestelmään. Tällaisia ovat mm. pantittomat tölkit, purkit ja muut
metallipakkaukset sekä pienmetalli. Erikseen kerätään mm. isokokoinen metalli.
Metallipakkaukset ovat tuottajavastuun alaista jätettä.
Peruste:
Pakkausjätteiden yhdenmukaisempi ja selvempi määrittely.
iv)

Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:

Muovipakkausjätteellä käytöstä poistettuja, tyhjiä, puhtaita ja kuivia, pantittomia
muovipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään.
Muovipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
Ehdotettu muutos:
Muovipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia pantittomia muovipakkauksia, jotka on
syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan
keräysjärjestelmään. Muovipakkausjäte on tuottajavastuun alaista jätettä.
Peruste:
Pakkausjätteiden yhdenmukaisempi ja selvempi määrittely.

9 § Tuottajavastuu
Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:
Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden
kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että
kunnallinen jätelaitos huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja
pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen
ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva
jäte kuin pakkausjäte (esim. Jätehuoltomääräykset 11 (58) pienmetalli ja muovijäte)
voidaan kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Kiinteistökohtaisen
erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden
aluekeräyspisteitä (Rinki-ekopisteet).”
Perustelut: Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia alueen asukkaita kiinteistön kokoon
katsomatta.
Ehdotettu muutos:

3(3)
Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden
kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että
kunnallinen jätelaitos huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja
pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen
ja kuljetuksen kuluista.
Yhteistoiminnan puitteissa on mahdollista, että muu samaa materiaalia oleva jäte kuin
pakkausjäte (esim. pienmetalli) voidaan kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Myös
muiden materiaalien yhteiskeräys on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen
tuottajien kanssa (esim. muovi).
Peruste:
Muovin yhteiskeräyksestä ei olla sovittu yhteistoiminnan puitteissa samoin kuin metallin,
joten tekstiosuus on harhaanjohtava.

16§ Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
Ehdotamme muutosta seuraavaan tekstiin:
Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen
mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen
pakkausjätteen lisäksi, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.
Ehdotettu muutos:
Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen
mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen
pakkausjätteen lisäksi, vain jos tuottajien lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.

Perustelut:
Muovin yhteiskeräyksestä ei olla sovittu yhteistoiminnan puitteissa samoin kuin metallin,
joten tekstiosuus on harhaanjohtava.

Kierrätysterveisin,

Pertti Tammivuori
operatiivinen johtaja
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
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Hei
Kolmekierto on pyytänyt kommentteja jätehuoltomääräyksiin.
Muovipakkausten tuottajayhteisö Suomen uusiomuovi Oy on päivittämässä muovipakkausten
lajitteluohjeita yhteistyössä KIVOn ja Kuntaliiton kanssa kevään 2022 aikana.
Muita kuin muovipakkauksia ei tule ohjeistaa lajiteltavaksi muovipakkausten joukkoon
kiinteistökeräyksessä jätehuoltomääräyksissä vastoin tuottajayhteisön ohjeistusta.
Lisätietoja toimitusjohtaja Mika Surakka mika.surakka@uusiomuovi.fi
Yhteistyöterveisin
Katja Laitinen
Kierrätysvalmentaja
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