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Jätehuoltomääräykset 

• Jätelain (646/2011) 91 §:n mukaisesti kunta voi antaa lain 

täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, 

kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.  

 

• Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä ja 

täsmentäviä sitovia määräyksiä. 

 

• Kunnan määräysvalta koskee pääosin kunnan jätehuollon 

järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä. 

 

• Jätehuollon operatiivista järjestämistä, toimenpiteitä syntyvän 

jätemäärän vähentämiseksi, jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien 

terveys- ja ympäristöhaittojen estämistä, jätteiden lajittelua sekä 

jätteiden keräyksen, kuljettamisen ja käsittelyn järjestämistä.  
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Olennaisimmat muutokset 
 Asuinkiinteistöillä syntyvän biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen suurissa 

taloyhtiöissä Kaarinan, Liedon, Raision, Turun, kanta-Maskun, kanta-
Naantalin ja kanta-Paraisten ja alueilla. (15 §) 1.1.2016 

  
 Kierrätyskelpoisen muovijätteen erilliskeräyksen aloittaminen muilla kuin 

asuinkiinteistöillä. (16 §) 1.1.2016 
  

 Kaatopaikkajätteen erilliskeräyksen lopettaminen asuinkiinteistöillä (41 §) 
30.11.2015. 

  
 Määräykset sako- ja umpikaivolietteiden omatoimisen käsittelyn sallimisesta 

ja sen edellytyksistä sekä jätteiden pienimuotoisesta yhteiskäsittelystä. (19 ja 
35 §) 

  
 Määräys kuljetusrekisteritietojen toimittamisajankohdasta ja -tavasta. (31 §) 

  
 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisten alueiden määrittely (5 §) 

  
 Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevan päätösvallan antaminen 

jätehuoltoviranomaiselle. Aiemmin päätösvalta asiassa on ollut kunkin 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. (39 § 
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    Biojätteen erilliskeräyksen perusteluita: 

 

• Jätelain 8 § mukainen etusijajärjestys.  

 

• Jäteasetus 14 §: … kunnan on jätelain 8, 13 ja 15 §:ssä säädetyin 

edellytyksin järjestettävä vastuulleen kuuluvan biojätteen 

erilliskeräys ja kierrätys. 

 

• Valtioneuvoston hyväksymän Valtakunnallisen jätesuunnitelman 

2016 ja jäteasetuksen14 § mukaiset kierrätystavoitteet > 

yhdyskuntajätteestä 50 % vuoden 2016 alkuun mennessä.  

 

• Turun seudun jätepolitiikan suuntaviivoina monipuolinen jätteiden 

syntypaikkalajittelu sekä jätteiden hyödyntäminen 

etusijajärjestyksen mukaisesti ensisijaisesti materiaalina 
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Pakkausjätteen täydentävä kerääminen 

• Kunta voi antaa jätehuoltomääräyksiä tuottajavastuun 
alaisista jätteistä (mm. keräyksestä, lajittelusta, 
säilyttämisestä, kuljetuksesta) jotka syntyvät asumisessa 
ja muussa kunnan jätehuoltovastuulla olevassa 
toiminnassa.  
 

• Määräykset tukena tuottajavastuun toteuttamisessa. 
 

• Voidaan määrätä, että tuottajavastuunalaiset jätteet on 
lajiteltava syntypaikalla ja toimitettava tuottajan 
vastaanottoon tai kunnan täydentävään vastaanottoon. 
siltä osin kuin tuottaja ei ole vastaanottoa järjestänyt 
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• Määräyksiä tarvitaan, kun kunnan vastuulla olevilla 
kiinteistöillä syntyvä erilliskerätty pakkausjäte kuljetetaan 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tuottajan 
järjestämään jätehuoltoon. 

  
• Kiinteistöittäinen pakkausjätteen kuljetus tuottajan 

terminaaliin on alkanut 1.5.2015.  
 

• Kiinteistöjen erilliskeräysmääräyksiä voi jatkaa 1.5.2015 
jälkeenkin, kunhan pakkausjätteen kuljetus tuottajan 
vastaanottoon hoituu.  
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• Erilliskeräystä koskevat määräykset osin velvoittavia, osin 
noudattaminen on vapaaehtoista – Kunta huolehtii 
molemmissa tapauksissa. 
 

• Kun kunta huolehtii kuljetuksesta, siitä voidaan periä 
maksu (kunta tai jätteenkuljettajat).  
 

• Jos jätehuoltomääräyksissä ei ole määrätty lajittelusta ja 
erilliskeräyksestä kiinteistöllä eikä tuottaja huolehdi ko. 
keräyksestä, kiinteistönhaltija voi itse halutessaan 
järjestää erilliskeräyksen ja hankkia sille kuljetuksen 
tuottajan vastaanottoon (41 § 3 mom.) myös kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevilla alueilla.  
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ELI: 

 

1. Oikeus pakkausjätteen keräyksen järjestämiseen 

ensisijaisesti tuottajalla. 

2. Koska tuottaja ei järjestä kiinteistöittäistä keräämistä, voi 

kunta toissijaisesti sen järjestää 

3. Sikäli kuin kunta ei huolehdi keräyksen järjestämisestä, voi 

kiinteistön haltija järjestää hankkimalla palvelun itse 

 

• Kaikissa tapauksissa jäte toimitettava tuottajan järjestämään 

jätehuoltoon, jonka on kustannuksellaan se järjestettävä. 

 

• Kunnalla ei ole lainsäädännössä annettua velvollisuutta järjestää 

keräystä  

- Etusijajärjestys > Syntypaikkalajittelu ja kierrätys > Palvelutaso > 

energiana hyödynnettävän jätteen laatu 
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Kaatopaikkajäte 

• Kaatopaikkajätteen erilliskeräys on perustunut Orikedon 

jätteenpolttolaitoksen ja sen lupapäätösten asettamiin 

reunaehtoihin. Jatkossa käsittelypalvelut voidaan hankkia jätteen 

laadun perusteella. 

 

• Erilliskeräyksen on havaittu toimivan puutteellisesti, seassa paljon 

polttokelpoista jätettä. 1.1.2016 alkaen, jolloin biohajoavaa jätettä 

ei pitäisi enää ohjautua kaatopaikalle. jotta polttokelpoinen jäte on 

saatu siitä erotettua. 

 

•  Kaatopaikkajätteen osuus kunnan vastuulla olevan jätteen 

kokonaismäärästä on pieni, noin 2%.  
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”Naapuriapu”-pykälä 

• Aikaisemmin sallittua omassa asumisessa syntyvien biojätteiden 

omatoiminen käsittely eli käytännössä kompostointi. 

 

• Nyt myös jätevesilietteiden omatoiminen käsittely eli kompostointi 

tai peltolevitys sekä useamman kiinteistön järjestämä 

yhteiskäsittely, jos on kyse pienimuotoisesta käsittelystä (max. 4 

lähekkäin olevaa kiinteistöä) 

 

• Perustuu jätelain muutokseen (410/2014, voimaan 15.7.2014) 
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Kimppa 
• Lähekkäin tai saman tien varrella olevat kiinteistöt ….  

 
• Kiinteistön etäisyys yhteisastiasta tai yhteisestä keräyspaikasta voi 

olla taajamassa enintään 1 km ja taajaman (SYKE:n vrk-taajama) 
ulkopuolella enintään 5 km. Etäisyysrajoitusta ei sovelleta, mikäli 
kiinteistö ja sen käytössä oleva yhteisastia tai yhteinen 
keräyspaikka sijaitsevat saman yksityistien varrella.  
 

• Aluekeräysalueella sijaitseva kiinteistö voi liittyä kiinteistöittäisen 
jätteenkuljetuksen alueella olevan kimpan jäseneksi, mikäli se on 
helpommin saavutettavissa kuin kunnan ylläpitämät 
polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteet ja sijaitsee kiinteistön 
käyttämässä satama- tai laituripaikassa tai luontaisen kulkureitin 
varrella edellä mainittuja etäisyysrajoituksia noudattaen. Etäisyyttä 
laskettaessa ei oteta huomioon veneellä kuljettavaa matkaa 
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Ilmoitusvelvollisuus 

• Aluekeräyksen alueella olevan kiinteistön liittyminen 

kiinteistöittäiseen kuljetukseen (6 §) 

• Kimppa-astia tai yhteinen keräyspaikka (9 §) 

• Yhteiskompostointi (pyydettäessä) (19 §) 

• Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen (33 §) 

• Yhteinen lietteiden käsittely (35 §) 

 

Kiinteistön haltijan järjestelmässä ilmoitus jh-viranomaiselle 

(kuljettajalle 6, 9, 33 §) kunnan järjestämän kuljetuksen alueella 

TSJ:lle. Lietteiden yhteiskäsittelystä ainoastaan jh-viranomaislle 

 

Jos ehdot eivät täyty > poikkeamismahdollisuus > valituskelpoinen 

päätös 
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Poikkeaminen 

• Yleinen poikkeamismahdollisuus 

 

• JH-viranomainen ratkaisee poikkeamisasiat 

 

• Valvontaviranomaisilta asiantuntija-apua epävirallisemmin ja 

tarpeen vaatiessa esim. lausuntopyynnöillä 

 

• Päätökset tarvittaessa tiedoksi ao. kuntien ys-viranomaisille ja 

TSJ:lle 
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