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Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten päivityksen valmistelu Dno 7466/14.06.00/2019
Esityksen nähtävilläoloaika lausuntopyynnössä 19.6.-16.8.2019 ja kuulutuksessa 10 tai 11.7.-16.8.2019

Lausunnot, joissa ei ollut huomautettavaa jätehuoltomääräysesitykseen
1. Haminan kaupunki, Kaupunginhallitus 14.8.2019:

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan uusista jätehuoltomääräyksistä todeta Kymen jätelautakunnalle,
ettei sillä ole määräysten suhteen huomautettavaa.

2. Haminan kaupunki, Lupavaliokunta 27.8.2019

Lupavaliokunta päättää todeta Kymen jätelautakunnalle, että sillä ei ole määräysten suhteen
huomautettavaa.

3. Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, 28.6.2019

Olemme vastaanottaneet Itä-Suomen aluehallintovirastoon lausuntopyyntönne jätehuoltomääräyksistä ja
hyvä lukija-osuuden esityksistä. Jätemme käyttämättä mahdollisuuden antaa lausuntoa
lausuntomateriaalista.

4. Kotkan kaupunki, Kaupunginhallitus 5.8.2019:

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan Kymen jätelautakunnalle uusista jätehuoltomääräyksistä ilmoittaa,
ettei sillä ole määräysten suhteen huomautettavaa.

5. Miehikkälän kunta, Kunnanhallitus 12.8.2019

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kymen jätelautakunnan esityksestä
jätehuoltomääräyksiksi.

6. Pyhtään kunta, Kunnanhallitus 12.8.2019

Kunnanhallitus päättää antaa selostusosan vastauksena Kymen jätelautakunnan lausuntoon. Selostusosassa
Tekninen johtaja toteaa valmistelemassaan lausunnossa, että Kymen jätelautakunnan yhteistyönä
valmistelemat jätehuoltomääräykset ovat tarpeelliset eikä niihin ole huomautettavaa.

7. Virolahden kunta, kunnanhallitus, 12.08.2019

Virolahden kunnalla ei ole huomautettavaa Kymenlaakson Jäte Oy:n esittämien jätehuoltomääräysten ja
niihin liittyvän Hyvä lukija -osuuden suhteen.

Lausunnot ja mielipiteet, joissa esitettiin korjauksia tai tarkennuksia nähtävillä olleeseen aineistoon ja
miten Kymen jätelautakunta huomioi lausunnon
8. Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva 2§, 17§4, 19§2ja3, Hyvä lukija-osuus
ja luvat −vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
5.7.2019 (myöh. Etelä-Suomen AVI)

9. Iitin kunta, Kunnanhallitus 5.8.2019:

8§6, 23§5

10. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi on antanut lausunnon EteläKymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry:n ja Pohjois-Kymen
Kiinteistöyhdistys ry:n toimesta 16.8.2019 (myöh.
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi)

2§, 4§, 14§, 25§, 47§, Hyvä lukija-osuus

11. Kouvolan Vesi 11.7.2019

2§, 17§9

12. Lapinjärven kunta, tekninen lautakunta 27.2.2019 (myöh.
Lapinjärven tekninen lautakunta)

14§, 15§, 27§

13. Loviisan kaupunki/Ympäristönsuojelu,
Ympäristönsuojelusihteerin lausunto 14.8.2019 (myöh.
Loviisan kaupunki/Ympäristönsuojelu)

2§, 4§, 18§, 19§, 34§, 41§

14. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 27.6.2019

2 §, 14§, 15§, Hyvä Lukija-osuus

Lausunto tai mielipide

Nähtävillä ollut esitys

Vastine/Kymen jäteltk 26.9.2019

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan
Asuntoaluekohtaisella jätteenkeräyksellä tietylle
alueelle järjestettyä keskitettyä
keräysjärjestelmää, jossa useat kiinteistöt
käyttävät yhteistä jätteiden keräyspistettä.
Jätteiden keräyspisteet järjestetään
korttelikohtaisina tai usean korttelin yhteisinä.
Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttö
todetaan alueen kaavassa tai muussa
suunnitelmassa.

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan
Lisätään määritelmään:
Asuntoaluekohtaisella jätteenkeräyksellä tietylle
alueelle järjestettyä keskitettyä keräysjärjestelmää, jossa
useat kiinteistöt käyttävät yhteistä jätteiden
keräyspistettä. Jätteiden keräyspisteet järjestetään
korttelikohtaisina tai usean korttelin yhteisinä.
Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttö todetaan
alueen kaavassa tai muussa suunnitelmassa.
Jätteiden putkikeräysjärjestelmällä
asuntoaluekohtaista jätteenkeräyksen järjestelmää,
jossa määritellyt jätelajit kootaan keräyspisteverkoston
ja maanalaisen putkiston avulla jätteen koontiasemalla
sijaitsevaan jätekonttiin, jossa jätelaji kuljetetaan
asianmukaiseen jätelajikohtaiseen käsittelyyn.

Kompostoinnilla biojätteen ja/tai puutarhajätteen
yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita
toimenpiteitä, joilla nopeutetaan sen luonnollista
hajoamista hapellisissa olosuhteissa.

Lisätään määritelmään:
Kompostoinnilla biojätteen, puutarhajätteen ja/tai
muun maatuvan jätteen, kuten esimerkiksi
kuivakäymäläjätteen, lemmikkien ulosteiden tai
pienpuhdistamolietteen, yhteen kokoamista,
sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla nopeutetaan
sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.
Kuivakäymälällä vedetöntä käymälää, jonka tuotokset
käsitellään kiinteistöllä esimerkiksi kompostoimalla.
Kuivakäymälöitä ovat mm. kompostoiva käymälä,
tuhkaava käymälä tai pakastava käymälä.

Määritelmät 2§
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu:
§ 2: Määritelmiin voisi lisätä termin putkilokeräysjärjestelmä.

Etelä-Suomen AVI:
Kompostointia koskevassa pykälässä määrätään biojätteen ja
puutarhajätteen kompostoinnin lisäksi myös
kuivakäymäläjätteen, lemmikkieläinten ulosteen ja
määräyksen 34 §:ssä tarkoitetun pienpuhdistamolietteen
kompostoinnin edellytyksistä. Määritelmiä koskevassa
pykälässä (2 §) näitä jätteitä ei ole sisällytetty kompostoinnin
määritelmään eikä niitä ole määritelty.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena näiden
jätteiden lisäämistä kompostoinnin määritelmään ja
suosittelee myös niiden lisäämistä määritelmiin.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:
Ehdotamme seuraavia määritelmiä:
Kartonkipakkauksilla (Kartongilla) materiaalina
hyödynnettäväksi kelpaavaa Tuottajan lajitteluohjeen mukaan
syntypaikkalajiteltua kartonki-, pahvi- ja paperipakkausjätettä,
kuten aaltopahvia, kartonkisia kotelopakkauksia sekä
paperipusseja ja -kasseja.

Kartongilla materiaalina hyödynnettäväksi
kelpaavaa kartonki-, pahvi- ja
paperipakkausjätettä, kuten aaltopahvia,
kartonkisia kotelopakkauksia sekä paperipusseja
ja -kasseja.

Muutetaan lausunnon mukaisesti:
Kartonkipakkauksilla materiaalina hyödynnettäväksi
kelpaavaa Tuottajan lajitteluohjeen mukaan
syntypaikkalajiteltua kartonki-, pahvi- ja
paperipakkausjätettä, kuten aaltopahvia, kartonkisia
kotelopakkauksia sekä paperipusseja ja -kasseja.

Lasipakkauksilla tarkoitetaan Tuottajan lajitteluohjeen
mukaan syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia
lasipakkauksia. Lisäksi erikseen kerätään muun muassa
terveydenhuollon lasia, tasolasia (ikkunalasi) ja
borosilikaattilasia (kattilan kannet ja "pyrex"-juomalasit).

Lasipakkauksilla kierrätykseen soveltuvaa tyhjää
pantitonta lasipakkausta. Lisäksi erikseen kerätään
muun muassa terveydenhuollon lasia sekä
tasolasia.

Lasipakkauksilla Tuottajan lajitteluohjeen mukaan
syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia
lasipakkauksia. Lisäksi erikseen kerätään muun muassa
terveydenhuollon lasia, tasolasia (ikkunalasi) ja
borosilikaattilasia (kattilan kannet ja "pyrex"-juomalasit).

Pienmetallilla (Metallipakkauksilla) tarkoitetaan Tuottajan
lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltua
pienmetallijätettä, kuten tölkkejä, purkkeja, muita
metallipakkauksia ja pienmetallia. Erikseen kerätään muun
muassa isokokoinen metalli.

Metallipakkauksilla tyhjiä tölkkejä, purkkeja ja
muita metallipakkauksia.

Pienmetallilla Tuottajan lajitteluohjeen mukaan
syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten tölkkejä,
purkkeja, muita metallipakkauksia ja pienmetallia.
Isokokoinen metalli kerätään erikseen.

Muovipakkauksilla tarkoitetaan Tuottajan lajitteluohjeen
mukaan syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia muovisia
pakkauksia.

Muovipakkauksilla tyhjiä pantittomia muovisia
pakkauksia.

Muovipakkauksilla Tuottajan lajitteluohjeen mukaan
syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia muovisia
pakkauksia.

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
Kuljetusjärjestelmäpäätöksen -määritelmä puuttuu. Voimassa
olevissa määräyksissä se on. Koska kyseinen termi esiintyy
määräyksissä, olisi se hyvä olla myös määritelmissä
aukikirjattuna.

Lisätään määritelmiin:
Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen
tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden
kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen piiriin.

Lausunto tai mielipide

Nähtävillä ollut esitys

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus -määritelmä
puuttuu. Voimassa olevissa määräyksissä se on. Koska
kyseinen termi esiintyy määräyksissä, olisi se hyvä olla myös
määritelmissä aukikirjattuna.

Vastine/Kymen jäteltk 26.9.2019
Lisätään määritelmiin:
Kiinteistön haltijan järjestämällä
jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta,
jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen
hankkimisesta sopimalla asiasta jätehuoltorekisteriin
merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kouvolan Vesi:
Jätelakia 646/2011 ei sovelleta jäteveteen.
Jätehuoltomääräyksissä ei ole erillisiä mainintoja
jätevesiviemäriin kuuluvasta tai laitettavasta jätteestä.

Kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvalla
jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan
lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallintoja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte,
joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien
jätteiden kanssa

Ei edellytä muutosta määritelmässä olevaan Kunnan
järjestämisvastuun piiriin kuuluvaan jätteeseen.
Määritelmä perustuu jätelain 32§:ään.
Jätelaki 646/2011
32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin
vaarallisten jätteiden jätehuolto:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan
lukien sako- ja umpikaivoliete;

Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu: § 41: Ensimmäinen
momentti tulisi siirtää määritelmiin (§ 2).

2 § Terveydenhuollon jätteillä erityisjätteitä kuten
esim. biologiset jätteet ja terveydenhuollon lasi,
jotka eivät sovellu kuljetettavaksi yhdessä
asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.
41§1 Terveydenhuollon vaarallisella ja
erityisjätteellä muun muassa ihmisten tai eläinten
terveydenhuollossa ja -hoidossa syntyvää
viiltävää, pistävää ja haavauttavaa jätettä,
kemikaaleja, biologista jätettä ja
tartuntavaarallista jätettä.

Siirretään lausunnossa esitetyn mukaisesti 41§1 teksti
2§:ään ja yhdistetään siellä olleen määritelmän kanssa:
Terveydenhuollon vaarallisella ja erityisjätteellä muun
muassa ihmisten tai eläinten terveydenhuollossa ja hoidossa syntyvää viiltävää, pistävää ja haavauttavaa
jätettä, kemikaaleja, biologista jätettä ja
tartuntavaarallista jätettä. Terveydenhuollon
erityisjätteisiin luetaan myös terveydenhuollon
lasipakkaukset, sillä ne eivät sovellu kuljetettavaksi
samassa kuormassa asumisessa syntyvien
lasipakkausten kanssa.

2. luku: Kunnan järjestämä jätehuolto
Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 4 § 3
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu: § 4: Pykälän kolmannen Velvollisuus liittyä kunnan
momentin toinen lause on epäselvästi muotoiltu.
jätehuoltojärjestelmään 4 § 3
Kymen jätelautakunta voi päättää, ettei
kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjestetä
joillakin tietyillä alueilla kuljetusolosuhteista
johtuen. Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on
liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään §:issä ja
mainituilla järjestelyillä ja toimitettava jätteensä
kunnan osoittamaan paikkaan.

Lausunto huomioidaan muuttamalla teksti:
Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 4§3
Kymen jätelautakunta voi päättää, ettei kiinteistöittäistä
jätteenkuljetusta järjestetä joillakin tietyillä alueilla
kuljetusolosuhteista johtuen. Näillä alueilla sijaitsevan
kiinteistön on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään
6 ja 8 §:issä mainituilla järjestelyillä ja toimitettava
jätteensä kunnan osoittamaan paikkaan.

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
kolmannen kappaleen toinen virke on hankalalukuinen
(”..Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on liityttävä kunnan
jätehuoltojärjestelmään §:issä ja mainituilla järjestelyillä ja
toimitettava jätteensä kunnan osoittamaan paikkaan. ”), vrt.
voimassa oleva ” Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on
liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään muulla tavoin ja
toimitettava jätteensä kunnan osoittamaan paikkaan.”

kuten edellä

kuten edellä

Lausunto tai mielipide
Yhteisastian eli kimpan muodostaminen 8 § 6 ja
Iitin kunnanhallitus esittää, että tutkittaisiin mahdollisuus
pidentää myös kimppa-astioiden (loppujäte) tyhjennysväli 4
viikkoa pidemmäksi edellyttysten täyttyessä.

Nähtävillä ollut esitys
Jäteastioiden tyhjennysvälit 23 § 5
Yhteisastian eli kimpan muodostaminen 8 § 6
Yhteisastian käyttäjille tulee varata
loppujäteastiatilavuutta vähintään seuraavasti:
vakituiselle kotitaloudelle 60 litraa ja vapaa-ajan
asunnolle 30 litraa neljän viikon ajanjaksolla.
Jäteastioiden tyhjennysvälit 23 § 5
Loppujäteastian tyhjennysvälin pidentäminen:
2) Jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä tai
kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräyksen piiriin,
voidaan loppujäteastian tyhjennysväliä pidentää
- neljään (4) viikkoon tekemällä kirjallinen ilmoitus
kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella
Kymenlaakson Jäte Oy:lle ja kiinteistön haltijan
järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Kymen
jätelautakunnalle
- neljää (4) viikkoa pidemmäksi, enintään 12
viikkoon, hakemalla poikkeusta näistä
jätehuoltomääräyksistä Kymen jätelautakunnalta

Vastine/Kymen jäteltk 26.9.2019
Lausunto ei edellytä muutoksia jätehuoltomääräyksiin,
sillä kimppa-astialla on jo mahdollisuus saada jäteastian
tyhjennysväliin pidennys kun 8 § 23 § edellytykset
täyttyvät.

3. luku Jätteiden lajittelu ja keräys kiinteistöllä
Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet 14 §
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:
Termistö voisi olla koko dokumentaatiossa määritelmiä
vastaavat (§14, §15 ja Hyvä lukija-osuus)

Korjataan määritelmän mukaisesti.

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
14 § Asumisesta syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteet:
Erilliskeräysvelvoitteiden kiristämisellä kunnallisissa
jätehuoltomääräyksissä voidaan saada nostettua
kiinteistökohtaista kierrätysastetta. Kierrätyksen pitää myös
palkita, ja raha ohjaa parhaiten. Lähtökohtana tulisi olla, että
kierrätys säästää kiinteistön jätehuoltokustannuksia, eikä
ainakaan kasvata niitä.

Lajittelun taloudellista kannustavuutta on huomioitu
"Jätemaksutaksassa". Esimerkiksi hyötyjätteiden
astiatyhjennyshinnat ovat edullisempia kuin
loppujätteen astiatyhjennyshinnat. Jätelain 78§2
mukaan jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa
palvelutasoa ja kannustettava etusijajärjestyksen
mukaiseen jätehuoltoon.

Erilliskeräyksen pitää olla riittävän vaivatonta kuluttajalle eli
keräyspisteen on oltava lähellä.

Kiinteistöllä oleva keräysmahdollisuus on asukkaan
kannalta helpompi kuin se, että hyötyjätteitä kuljetutaan
ekopisteisiin.

Lapinjärven tekninen lautakunta:
Jätehuoltomääräysten luettavuutta on syytä parantaa esim.
taulukoiden ja kuvien avulla.

Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja Muutetaan taulukkomuotoon
erilliskeräysvelvoitteet 14 § 1
Taajamassa tulee asumisessa syntyvät
hyötyjätteet lajitella omiin kiinteistökohtaisiin
jäteastioihin seuraavin edellytyksin:
• biojäte kolmen tai sitä useamman asunnon rivija kerrostalokiinteistöillä, ellei biojätettä
kompostoida kiinteistöllä
• kartonki/pahvi, mikäli kiinteistöllä on vähintään
kymmenen *) asuinhuoneistoa
• metalli, mikäli kiinteistöllä on vähintään
kymmenen *) asuinhuoneistoa
• lasi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen
*) asuinhuoneistoa
• paperi sen mukaan kuin jätelain
tuottajavastuusäännökset edellyttävät
• muovipakkaukset, mikäli kiinteistöllä on
vähintään kymmenen *) asuinhuoneistoa
• loppujäte
*) asuinhuoneistorajaus muuttuu 1.7.2021 alkaen
vähintään viiteen (5) huoneistoon.

Lausunto tai mielipide

Nähtävillä ollut esitys

Vastine/Kymen jäteltk 26.9.2019

Kompostointi 17 § 4
Kuivakäymälä tai käymäläjätteen kompostori ei
saa sijaita oikeusvaikutteisen yleiskaavan
määrittelemällä tulva-alueella. Uusia käymälöitä
ja kompostoreita ei saa sijoittaa 20 m lähemmäs
vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta 5 m
lähemmäs tontin rajaa. Kompostoimatonta
käymäläjätettä ei saa haudata maahan eikä laittaa
loppujätteen tai biojätteen jäteastioihin.
Kiinteistönhaltijan on kompostoitava
kuivakäymäläjätteensä.

Lausunnon esittämät lisäykset liitetään tekstiin:
Kompostointi 17 § 4
Kuivakäymälä, sen jälkikompostointiin tarkoitettu
kompostori tai kompostori jossa kompostoidaan
lemmikkien ulosteita tai pienpuhdistamon lietteitä ei saa
sijaita oikeusvaikutteisen yleiskaavan määrittelemällä
tulva-alueella. Uusia kuivakäymälöitä ja kompostoreita
ei saa sijoittaa 20 m lähemmäs vesistöä eikä ilman
naapurin suostumusta 5 m lähemmäs tontin rajaa.
Kuivakäymälät, kompostit ja kompostorit tulee sijoittaa
riittävän etäälle talousvesikaivosta. Kompostoimatonta
käymäläjätettä ei saa haudata maahan eikä laittaa
loppujätteen tai biojätteen jäteastioihin.
Kiinteistönhaltijan on kompostoitava
kuivakäymäläjätteensä.

4. luku: Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä
Kompostointi 17 §
Etelä-Suomen AVI:
Kompostointia koskevassa pykälässä on seuraava määräys:
”Kuivakäymälä tai käymäläjätteen kompostori ei saa sijaita
oikeusvaikutteisen yleiskaavan määrittelemällä tulva-alueella.
Uusia käymälöitä ja kompostoreita ei saa sijoittaa 20 m
lähemmäs vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta 5 m
lähemmäs tontin rajaa. Kompostoimatonta käymäläjätettä ei
saa haudata maahan eikä laittaa loppujätteen tai biojätteen
jäteastioihin. Kiinteistönhaltijan on kompostoitava
kuivakäymäläjätteensä.” Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää määräystä hyvänä, mutta sitä tulisi täydentää
koskemaan myös lemmikkieläinten ulosteita ja
pienpuhdistamojen lietteitä. Määräykseen on tarpeellista
lisätä, että kuivakäymälät, kompostit ja kompostorit tulee
sijoittaa riittävän etäälle talousvesikaivosta.

Etelä-Suomen AVI:
Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 13 §:n mukaan
talous- ja käymäläjätteiden kompostointi tulee järjestää niin,
ettei siitä aiheudu hajua tai maaperän tai talousveden
likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Komposti on tehtävä ja
sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy.
Terveydensuojeluasetuksen 14 §:n mukaan kuivakäymälä on
sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu
hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi
terveyshaittaa.
Kouvolan Vesi esittää, että määräyksiin asetettaisiin erillinen
kielto biojätteen laittamisesta jätevesiviemäriin.

Jätteen polttaminen 18 § 2
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu:
§ 18 Pykälän toista momenttia voisi täydentää seuraavasti:
”…sekä sytykkeenä vähäisiä määriä kierrätykseen
kelpaamatonta paperia, pahvia ja pinnoittamatonta
kartonkia”.

Jätteen hautaaminen 19 §
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu:
§ 19 Pykälän ensimmäistä momenttia voisi täydentää
seuraavasti: ”Puutarhajätettä ja puutuhkaa saa kuitenkin
kohtuullisessa määrin käyttää oman kiinteistön
maanparannusaineena”.
Etelä-Suomen AVI:
Jätteen hautaamista koskevan pykälän mukaan jätteen
hautaaminen maahan on kielletty. Kuolleiden
lemmikkieläinten osalta todetaan kuitenkin seuraavaa:
”Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko
maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet hävitetään
ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleiden
tuotantoeläintenlemmikkieläimet hautaamisesta saa
tarkemmat ohjeet siitä annetusta lainsäädännöstä tai
kunnaneläinlääkäriltä.” Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
toteaa, että Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti kuolleet
lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset eläimet, joihin ei epäillä
liittyvän ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa
hävittää myös kiinteistön sekajäteastiaan.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää harkittavaksi
pykälän täydentämistä näiltä osin.

Lausunto huomioidaan lisäämällä Hyvä lukija-osuuteen
alaotsikko 9. Kompostointi, jonka alle esitetty teksti
lisätään.

Kompostointi 17 § 9
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen
on kielletty. Rasvojen kaataminen
jätevesiviemäriin on kielletty.

Lausunto huomioidaan pykälässä seuraavasti:
Kompostointi 17 § 9
Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on
kielletty. Rasvojen ja muiden biojätteiden laittaminen
jätevesiviemäriin on kielletty.

Jätteen polttaminen 18 § 2
Määräyksen muuttaminen ei ole tarpeen. Aiempi
Kiinteistön tulipesissä lämmityksen yhteydessä
määräys sisältää myös sytykkeenä käyttämisen.
saa muun polttoaineen joukossa polttaa
käsittelemätöntä puujätettä, kuivia risuja ja oksia
sekä vähäisessä määrin kierrätykseen
kelpaamatonta paperia ja kartonkia.

Jätteen hautaaminen 19 § 1
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.

Jätteen hautaaminen 19 § 2
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on
sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman
ohjeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden
mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään
ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla.

Lausunto ei edellytä jätehuoltomääräyksen
muuttamista:
Puhdasta puutuhkaa hyödynnetään maan pinnalle
korvaamaan kalkitusta. Puutarhajäte hyödynnetään
kompostoimisen tai muun käsittelyn jälkeen multana tai
katteena.
Lausunto huomioidaan pykälätekstissä:
Jätteen hautaaminen 19 § 2
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua
koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuksen
mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet
lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla
tai tuhkaamalla. Kuolleet pienikokoiset lemmikkieläimet
ja luonnonvaraiset pieneläimet, joihin ei epäillä liittyvän
ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa hävittää
myös kiinteistön loppujäteastiaan.

Lausunto tai mielipide
Etelä-Suomen AVI:
Määräyksissä olisi hyvä tuoda esille, että
jätehuoltomääräysten soveltamisalueella itsestään kuolleita ja
lopetettuja tuotantoeläimiä (pois lukien hevoset, mutta
sisältäen lemmikkikanat ja minisiat) ei pääsääntöisesti saa
haudata, paitsi poikkeustapauksissa.

Nähtävillä ollut esitys
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Jätteen hautaaminen 19 § 3
Kuolleiden tuotantoeläinten hautaamisesta saa
tarkemmat ohjeet siitä annetusta lainsäädännöstä tai kunnaneläinlääkäriltä.

Lausunto huomioidaan pykälätekstissä:
Jätteen hautaaminen 19 § 3
Kuolleiden tuotantoeläinten (mukaan lukien
lemmikkikanat ja minisiat) hautaamisesta tai muusta
hävittämisestä saa tarkemmat ohjeet siitä annetusta
lainsäädännöstä tai kunnaneläinlääkäriltä.

Etelä-Suomen AVI:
Terveydensuojelulain (763/1994) 24 §:n mukaan kunnan on
osoitettava kuolleinten eläinten hautaamiseen ja
hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu
terveyshaittaa. Hautaamisessa ja hävittämisessä on
eläintautien vastustamiseksi noudatettava, mitä
eläintautilaissa (441/2013) säädetään.

Lisätään Hyvä lukija-osuuteen seuraava teksti:
Kuntien terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaisilta saa tietoa kuolleitten
eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen varatuista
paikoista tai tavoista.

Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöllä 25 §
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteiden osalta edelleen kiristyvät velvoitteet
kiinteistöille tulevat aiheuttamaan monelle olemassa olevalle
kiinteistölle haasteita jäteastioiden nykyisten säilytystilojen
(jäteaitaukset, jätekatokset, jätehuoneet) käydessä ahtaiksi.
Erityisen ongelmallista tämä on kiinteistöille, joiden
rakennusoikeus on täysimääräisesti jo käytetty. Kasvavat
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät lähtökohtaisesti saisi
aiheuttaa kiinteistöille velvoitetta laajentaa/lisärakentaa
jätteiden säilytystiloja.

Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöllä 25§6
Jäteastiat voidaan sijoittaa myös aitaukseen,
katokseen tai erilliseen jätehuoneeseen, joihin
tulee olla käynti suoraan ulkotiloista ilman
kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Aitaus, katos
tai jätehuone tulee mitoittaa siten, että
jätteenkuljettaja voi ottaa eri jätelajien jäteastiat
tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.
Jätekatoksessa tulee olla riittävä valaistus.
Kiinteistössä sijaitsevassa jätehuoneessa tulee olla
asianmukainen ilmanvaihto, valaistus ja
viemäröinti.

Kiinteistöliitto esittää hyviä havaintoja. Jäteastian
tyhjentäminen on kuitenkin voitava tehdä siten että se
on turvallista. Myös käyttäjien turvallisuus ja
palomääräykset on otettava huomioon. Kymen
jätelautakunta on keskustellut Kymenlaakson Jäte Oy:n
kanssa toiveesta Kymenlaakson Jäte Oy:n puolelta
saatavasta konsultaatiosta.Kymenlaakson Jäte Oy pyrkii
antamaan neuvontaa ja opastusta
jäteastioidenjätekatosten ja -huoneiden mitoituksessa.

Alueelliset jätteenkeräyspisteet 27 § 1
Alueellisia keräyspisteitä koskevat määräykset
ovat voimassa sekä tuottajayhteisöjen että
mahdollisten muiden toimijoiden järjestämillä
jätteiden tai uudelleen käyttöön kerättävien
tuotteiden alueellisilla vastaanottopisteillä.
Alueellisia keräyspisteitä ovat mm. lukolliset
yhteiskeräyspisteet, pakkausjätteiden
tuottajayhteisöjen ylläpitämät pisteet (ns.
ekopisteet), paperin tuottajayhteisöjen
ylläpitämät käytöstä poistettujen
paperituotteiden keräyspisteet sekä uudelleen
käyttöön toimitettavia tuotteita varten ylläpidetyt
alueelliset keräyspisteet.

Hyviä huomioita. Pyritään huomioimaan
palvelutasomääritystyöryhmässä, jossa kuntien
edustajat osallistuvat täydentävän keräyksen
suunnitteluun. Parannettava palvelutaso tulee jätelain
mukaan huomioida myös ekomaksutaksassa.

Vaikka uudet keräysastiat saataisiin mahdutettua olemassa
olevaan jätetilaan, on mahdollista, että 25 § Keräyspaikka
osalta esitetty ”Aitaus, katos tai jätehuone tulee mitoittaa
siten että jätteenkuljettaja voi ottaa eri jätelajien jäteastiat
tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.” jää
käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Jäteastioiden
mahdollisesta siirtelystä säilytyspaikoissa, joissa siirtelyn
tarvetta ei astiajärjestelyin ole mahdollista ratkaista, ei tulisi
aiheutua kiinteistölle ylimääräisiä kustannuksia.
Riittävän monipuolinen jäteastiavalikoima, jolla voidaan
varmistaa kiinteistöjen nykyisiin säilytystiloihin toimiva
jäteastiakokonaisuus, helpottaisi osaltaan tilaongelmaa.
Kiinteistöillä tulee olla mahdollisuus saada Kymenlaakson Jäte
Oy:n puolelta konsultaatiota riittävästä ja toimivasta
jäteastiakokonaisuudesta, huomioiden määräykset ja
kiinteistön käytettävissä oleva jäteastioiden säilytystila.
Ratkaisukeskeisellä neuvonnalla ja monipuolisella viestinnällä
on uusien määräysten käyttöönottoa edistävä vaikutus.

Alueelliset jätteiden keräyspaikat 27 §
Lapinjärven tekninen lautakunta: Muovipakkausten keräyksen
aloittaminen suuremmilta asuinkiinteistöiltä on hyvä asia ja
vähentänee loppujätteen määrää niillä alueilla, joilla on
useamman asuinkiinteistön kiinteistöjä. Harvemmin asutuilla
alueilla määräyksellä ei ole käytännön merkitystä, minkä
vuoksi tulisikin panostaa siihen, että alueellisissa
keräyspisteissä tarjottaisiin useammissa paikoissa
muovinkeräysastioita.

Lausunto tai mielipide

Nähtävillä ollut esitys
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8. luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet
Lietteiden omatoiminen käsittely 34 §
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu: § 34: Pykälän toisen
momentin ensimmäistä lausetta tulisi täydentää seuraavasti:
”...lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa
olevalle pellolle, joka ei sijaitse pohjavesialueella”.

Lietteiden omatoiminen käsittely 34 § 2
Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa
levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle
tai omassa hallinnassa olevalle pellolle.
Käymälävesiliete on aina ennen levitystä
käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla
voimassaolevien säädösten mukaisella tavalla.
Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on
noudatettava lannoitevalmistelakia ja -asetusta
sekä nitraattiasetusta ja maa- ja
metsätalousministeriön asetusta
lannoitevalmisteista.

Korjataan lausunnon mukaan:
Lietteiden omatoiminen käsittely 34 § 2
Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää
käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa
hallinnassa olevalle pellolle, joka ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Käymälävesiliete on aina ennen
levitystä käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla
voimassaolevien säädösten mukaisella tavalla. Lietteen
käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava
lannoitevalmistelakia ja -asetusta sekä nitraattiasetusta
ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta
lannoitevalmisteista.

Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet
41 § 1
Terveydenhuollon vaarallisella ja erityisjätteellä
tarkoitetaan muun muassa ihmisten tai eläinten
terveydenhuollossa ja -hoidossa syntyvää
viiltävää, pistävää ja haavauttavaa jätettä,
kemikaaleja, biologista jätettä ja
tartuntavaarallista jätettä.

Siirretään 2 § ään.

Siirtymäsäännökset 47 § 1
Muovipakkausten kerääminen 14 §:n mukaisilla
kiinteistöillä tulee aloittaa viimeistään 1.1.2020.

Hyväksytään lausunnon esitys. Muutetaan pykälä
seuraavasti:
Siirtymäsäännökset 47 § 1
Muovipakkausten kerääminen 14 §:n mukaisilla
kiinteistöillä tulee aloittaa viimeistään 1.7.2020.

10. luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet 41§
Loviisan kaupunki Ympäristönsuojelu:
§ 41: Ensimmäinen momentti tulisi siirtää määritelmiin (§ 2).

11. luku Muut määräykset
Siirtymäsäännökset 47 §
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
Muovipakkausten keräysvelvoitteen osalta tulee huomioida
riittävän pitkä siirtymäaika. 47 § Siirtymäsäännökset
Muovipakkausten kerääminen 14 §:n mukaisilla kiinteistöillä
tulee aloittaa viimeistään 1.1.2020. Siirtymäaika on vain 3
kuukautta määräysten voimaantulosta. Ehdotamme
harkittavaksi aloitusta viimeistään 1.7.2020.
Hyvä lukija-osuus
Etelä-Suomen AVI:
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö suosittelee, että
kerrottaisiin ne paikat tai tavat, mitä kunnat ovat osoittaneet
kuolleitten eläintenjätehuoltomääräyksissä tai Hyvä lukija osuudessa hautaamiseen ja hävittämiseen (lemmikkieläinten
hautausmaat, krematoriot).

Lisätään Hyvä lukija-osuuteen seuraava teksti:
Kuntien terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaisilta saa tietoa kuolleitten
eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen varatuista
paikoista tai tavoista kuten lemmikkien hautausmaista
ja/tai krematorioista. Hautaamisessa ja hävittämisessä
on eläintautien vastustamiseksi noudatettava, mitä
eläintautilaissa (441/2013) säädetään.
Perustelu: Terveydensuojelulain 51 § mukaan kunnan
terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä
määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi tai
terveydellisten olojen valvomiseksi
(terveydensuojelujärjestys).

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi:
KOMMENTIT ”Hyvä lukija” esityksestä
s.8. Jäteastioita ja – katoksia koskevia ohjeita ja määräyksiä,
neljännessä kappaleessa viitataan rakennusmääräyskokoelma
D2:een. Ympäristöministeriön asetus ”Uuden rakennuksen
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta” tuli voimaan 1.1.2018 ja se
korvaa RakMK D

Hyvä lukija-esitys s. 8

Lapinjärven tekninen lautakunta:
Kommentit "Hyvä lukija"-osuudesta:

Tässä jätehuoltomääräysten päivityksessä on tehty
muutoksia "Hyvä lukija-osuuteen otsikon
"Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet
muutokset" alle s. 4 ja 5.
Muutettuun tekstiin lisätään väliotsikoita lukemisen
helpottamiseksi.

Luettavuuteen ja tekstin ymmärrettävyyteen on syytä
kiinnittää huomiota.

Poistetaan viittaus rakennusmääräyskokoelmaan.
Jäteyhtiö antaa opastusta taloyhtiöille.

Lausunto tai mielipide
Lapinjärven tekninen lautakunta:
Muutokset aiempaan verrattuna on syytä tuoda esiin selkeästi
ja korostetusti.
"Hyvä lukija"-osa toistaa pääasiassa samat asiat kuin
jätehuoltomääräysesitys ainoastaan hieman tiivistetymmin.
Onko kahden asiakirjan tuottaminen ylipäätään tarpeellista?

Nähtävillä ollut esitys
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Päivitetyt tekstit maalataan keltaisella, jotta ne olisi
helpompi huomata.
Hyvä lukija-osuuden tarkoitus on antaa lisätietoa ja
kansankielistää mahdollisesti vaikeaselkoista
pykälätekstiä. Hyvälukija-osuudessa ei ole määräyksiä.

