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1 Jäteasetus (978/2021) 17 § ja 18 §.

 

 

 

 

 
 

 

 Kunnan jätteenkuljetusten kilpailutus ja jätteiden kiin-
teistökohtaisen erilliskeräyksen alkaminen vuonna 
2023

 

Vuonna 2021 hyväksytty jätesäädöspaketti edellyttää asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliske-
räyksen aloittamista 1.7.2023 jokaisessa taajamassa sijaitsevassa kiinteistössä, jossa on viisi tai 
useampi asuinhuoneisto. Biojätteen keräys alkoi samoilla kiinteistöillä jo 1.7.2022 ja laajenee 
19.7.2024 yli 10 000 asukkaan taajamassa jokaiseen kiinteistöön, jossa on vähintään yksi asuinhuo-
neisto.1   Jätelain siirtymä-säännöksen (714/2021) mukaan erilliskerättävien pakkausjätteiden kulje-
tus siirtyy 1.7.2023 kunnan järjestettäväksi myös kunnissa, joissa on ollut käytössä kiinteistön halti-
jan järjestämä kuljetus. Biojätteiden erilliskeräyksessä on siirryttävä kunnan järjestämään kuljetuk-
seen aikaisintaan 19.7.2023 ja viimeistään 19.7.2024.  

 Jätteenkuljetusten kilpailuttaminen on uuden jätelain 36 §:n mukaan tehtävä siten, että tarjouspyyn-
töä edeltää markkinakartoitus. Kaiken kokoisilla yrityksillä on 36 §:n mukaan oltava mahdollisuus 
osallistua kilpailutuksiin. Lain toimeenpanon yhteydessä on huomattu, että kaikissa kunnissa jätteen-
kuljetusten kilpailutuksia ei ole mahdollista toteuttaa jätelain 36 §:n edellyttämällä tavalla, jos halu-
taan samalla noudattaa edellä mainittuja jätelain ja -asetuksen siirtymäsäännöksiä.

Ympäristöministeriö suosittelee, että kilpailuttaessaan jätteenkuljetuksia kuntien tulisi ensisijaisesti 
huolehtia jätelain 36 §:n mukaisesta laadukkaasta markkinakartoituksesta ja kuljetusurakoiden jaka-
misesta, vaikka tämä johtaisi edellä mainittujen jätelain siirtymäaikojen ylittymiseen enintään muuta-
malla kuukaudella. Tällöin myös jätteen erilliskeräyksen aloittamista voidaan lykätä vastaavasti.

Vastaavasti ympäristöministeriö katsoo, että toimintaa jätelain nojalla valvovan ELY-keskuksen tai 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi pidättyä valvontatoimista, jos kunnan järjestämän jät-
teenkuljetuksen ja jätteen erilliskeräyksen aloittaminen viivästyy enintään muutamalla kuukaudella ja
jos viivästymisen syynä on jätteenkuljetuksen kilpailutusten toteuttaminen laadukkaasti ja jätelain 36 
§:n edellyttämällä tavalla.
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Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen

Hallitussihteeri Jussi Kauppila

 Jakelu  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Kiertovoima ry, Jutta Laine-Ylijoki
 

 Tiedoksi  Suomen Yrittäjät ry
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
SKAL Ympäristöyritykset ry, Tarja Anttonen
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