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Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
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Uudenmaan jätelautakunta § 1 28.04.2022 

 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 1 
 

Ehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: 
 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 



 

Pöytäkirja 1/2022 5 

 

 

Uudenmaan jätelautakunta § 2 28.04.2022 

 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 2 
 

Ehdotus: 

 
Jätelautakunta valitsee Tim Kankfeltin ja Jari Kivirinnan pöytäkirjantarkas-
tajiksi. 

 
Päätös: 
 

Jätelautakunta valitsi Tim Kankfeltin ja Jari Kivirinnan pöytäkirjantarkasta-
jiksi. 
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Uudenmaan jätelautakunta § 3 28.04.2022 

 
Uudistettujen Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten antaminen 
 

67/60.606/2022 
 
Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 3 

 
Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 

 
Jätelain 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia ylei-

siä määräyksiä. 
 
Tällä hetkellä Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Lovii-

sassa, Pornaisissa, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Siuntiossa ja Vihdis-
sä ovat voimassa Uudenmaan jätelautakunnan 21.5.2019 hyväksymät jäte-
huoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.7.2019.  
 

Jätelainsäädäntö uudistui kesän ja syksyn aikana 2021 ja siksi Uudenmaan 
jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin on tehtävä muutoskia. 
 

Jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Uudenmaan jätelauta-
kunnan jätehuoltomääräysten päivittämiseksi (llite 1). 
 

Suurimmat esitetyt muutokset 
 
• Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen 

• Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle viimeis-

tään 1.9.2022  

• Sekajäteastian tyhjennysväli saa jatkossa olla neljä viikkoa, jos biojäte 

erilliskerätään tai kompostoidaan 

• Uusi pykälä: 8 § Korttelikohtainen keräysjärjestelmä 

• Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään harmaita jätevesiä (pesu-

vesiä), liete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden 

vuoden välein (nykyisissä määräyksissä pelkästään pesuvesien lietteellä 

ei ole omaa tyhjennysväliä, vaan se on 1 v, kuten muiden lietteiden)  

• Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täyttyessä, mutta vähintään kahden 

vuoden välein (nykyisissä määräyksissä "niiden täyttyessä")  

• Uusi pykälä: 32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säi-

liöiden luokse  

• Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee vuosittain ilmoittaa jätehuolto-

viranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee 
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Luonnoksen mukaan kierrätyskelpoisten jätteiden laajentuneet erilliske-

räysvelvoitteet tulevat voimaan portaittain syksystä 2022 kevääseen 2025. 

Velvollisuus ilmoittaa kompostoinnista tulee voimaan 1.9.2022 ja muut 

muutokset 1.5.2022.  

 

Kuuleminen 
 
Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muutoksista on varattu 

vaikuttamismahdollisuus sekä pyydetty lausuntoa jätelain 92 §:n ja hallin-
tolain 41 §:n mukaisesti. Lausuntoa on pyydetty kunnilta ja/tai kuntien ym-
päristönsuojeluviranomaisilta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselta sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä. Kuulutus on pi-
detty nähtävänä 15.3.–13.4.2022 jätelautakunnan kunnissa. Kuntalaisilla 
oli tänä aikana mahdollisuus esittää mielipiteitä luonnoksesta. Kuulutus liit-

teineen oli myös luettavissa jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla. Kuulutus-
ilmoitus on julkaistu kuntien julkisissa kuulutuslehdissä; Kirkkonummen Sa-
nomat, Etelä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Ykkös-Lohja, Karkkilan Tienoo, 

Karkkilalainen, Vihdin Uutiset, Luoteis-Uusimaa, Västra Nyland, Uusimaa, 
Itäväylä, Östnyland, Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat ja Nya Östis.  
 

Luonnoksesta annettiin kolmetoista (13) lausuntoa ja kolmekymmentäviisi 
(35) mielipidettä (liitteet 2 ja 3). Lausuntojen antajat (kuntien ympäristön-
suojeluviranomaiset) ovat pitäneet jätehuoltomääräyksiin esitettyjä muu-

toksia perusteltuina ja tarpeellisina.  
 
Lausuntojen perusteella luonnokseen tehtiin pieniä muutoksia. Jätehuolto-

viranomainen on vastannut lausuntoihin ja mielipiteisiin (liite 4). Kaikkea 
lausunnoissa esitettyä ei voida huomioida jätehuoltomääräyksissä. Jäte-
huoltomääräykset ovat voimassa kahdessatoista kunnassa ja muun muassa 

siksi määräykset on pidettävä yleisellä tasolla. Kunnilla on myös ollut risti-
riitaiset toivomukset. Siten on tarkoituksenmukaista määrätä osasta lau-
sunnoissa esitetystä kunnan omissa ympäristönsuojelu- tai muissa mää-
räyksissä. 
 
Ehdotus: 
 

Jätelautakunta antaa liitteenä olevat Uudenmaan jätelautakunnan jätehuol-
tomääräykset (Liite 5). Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 
1.5.2022. 

 
Jätehuoltomääräykset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta. 

 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 

Käsittely: 
 
Jari Kivirinta poistui kokouksesta 18.01-18.03 väliseksi ajaksi.  
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Magnus Östberg esitti Juhana Salmenpohjan kannattamana, että jätelauta-

kunta ei hyväksy jätehuoltomääräysten luonnoksen 31 §:ään esitettyä 
muutosta koskien umpisäiliöiden tyhjennystä. 
 

Äänestyksessä oli vastakkain esittelijän esitys ja Magnus Östbergin esitys. 
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. 
 

Kaikki jäsenet (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Bo-
ström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, 
Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström) äänestivät Magnus Östbergin 
esityksen puolesta. 
 

Päätös: 
 

Jätelautakunta päätti antaa liitteenä olevat Uudenmaan jätelautakunnan 
jätehuoltomääräykset (Liite 5) muokattuna Magnus Östbergin muutosesi-
tyksen mukaisesti. Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 

1.5.2022. 
 
Jätehuoltomääräykset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta. 

 
Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 

Liitteet 1 Liite 1 LUONNOS Jätehuoltomääräykset 2022.pdf 
 2 Liite_Bilaga 2 Lausunnot 2022.pdf 
 3 Liite_Bilaga 3 Mielipiteet 2022.pdf 

 4 Liite_Bilaga 4 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä 
vastaus niihin.pdf 

 5 Liite 5 Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 

1.5.2022 alkaen.pdf 
 A Äänestysluettelo § 3.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 4 28.04.2022 

 
Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto 
valvontaviranomaiselle 

 
26/60.606/2021, 44/60.606/2021 
 

Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 4 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 

020 690 145 
 

Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan oli 18.7.2021 asti vuosittain an-

nettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä 

on noudettu, sekä jäteastian tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeit-

tain. 19.7.2021 alkaen tiedot on toimitettava vähintään neljännesvuosit-

tain. Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä 

kiinteistöltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. 18.7.2021 asti 

voimassa olleen valtioneuvoston jäteasetuksen (179/2012) 26 §:ssä anne-

taan tarkempia tietoja jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavista tiedoista.  

 

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 33 §:n mukaan jätteen 

kuljettajan on luovutettava kiinteistöittäin eritellyt tyhjennystiedot kuljete-

tuista lietteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä tai jätehuoltoviranomai-

sen edellyttämän aikataulun mukaisesti. Tiedot on toimitettava sähköisesti 

muokattavassa muodossa tai jätehuoltoviranomaisen erikseen ilmoittamas-

sa muodossa.  

 

Vuoden 2020 lietteen kuljetustietojen saamiseksi jätehuoltoviranomainen 

lähetti ensimmäisen kehotuskirjeen (liite 8 ja 9) 20 lietteen kuljetusyrittäjil-

le sähköpostilla (tai postilla, jos jätehuoltoviranomaisen tiedossa ei ollut 

toimivaa sähköpostiosoitetta) 3.3.2021. Lähetyslista oli koottu jäteveden-

puhdistamoilta saaduista tiedoista aktiivisista lietteen kuljetusyrittäjistä. 

Kirjeessä pyydettiin toimittamaan seuraavat vuoden 2020 tiedot (jätease-

tus 179/2012 26 §) sähköisesti muokattavassa muodossa:  

 

- asiakkaan nimi ja tyhjennetyn kiinteistön osoite 

- kaivon tyyppi ja koko 

- kaivon tyhjennyspäivämäärät tai tyhjennyskertojen lukumäärä 

- kokonaislietemäärä, jota yrityksenne on vuoden aikana kuljettanut Uu-

denmaan jätelautakunnan alueen kiinteistöiltä 

- lietteen vastaanottajat sekä niille vuoden aikana toimitetun lietteen mää-

rä lietelajeittain eriteltynä 
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Tiedot pyydettiin toimittamaan 21. ja 28.3.2021 mennessä. Niille 13 yrittä-

jille, jotka eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja määräpäivään mennessä, 

lähetettiin toinen kehotuskirje sähköpostilla (tai postilla, jos jätehuoltovi-

ranomaisen tiedossa ei ollut toimivaa sähköpostiosoitetta) 23. ja 30.3.2021 

(liite 10 ja 11). Kirjeessä kerrotaan, että valvontaviranomainen voi jätelain 

126 §:n nojalla määrätä kuljetusyrittäjää täyttämään velvollisuutensa sekä 

jätelain 95 ja 99 §:n nojalla peruuttaa jätehuoltorekisteriin hyväksymisen, 

jolloin yritys ei saa enää harjoittaa jätteen kuljettamista. Kirjeen mukaan 

asia viedään jätelautakunnan käsiteltäväksi, jollei lietteen kuljetustietoja 

kehotuksesta huolimatta toimiteta. Puuttuvat tiedot pyydettiin toimitta-

maan 6. ja 20.4.2021 mennessä.  

 

Porvoon Viemäripalvelu Oy toimitti 9.6.2021 osan tiedoista yrityksen saos-
tus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksista. Jätehuoltoviranomainen kehotti pu-
helimitse 11.6.2021 ja 3.2.2022 yritystä täydentämään tiedot, mutta täy-

dennystä ei ole toimitettu. 
 

Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla toimivaltaa antaa jätelain 

mukaisia määräyksiä kuljetustietojen antamisesta. Jätelain 126 §:n nojalla 

jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella on määräys-

valta asiassa. Yleisenä valvontaviranomaisena toimii tässä asiassa Uuden-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka vastaa 

myös jätelain 142 §:n 1. mom. 2) kohdan mukaisesta kuljetusyrittäjien jä-

tehuoltorekisteristä.  

 

Ehdotus: 
 

Jätelautakunta päättää siirtää Porvoon Viemäripalvelu Oy:n saostus- ja 

umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian valvontaviran-

omaisen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, käsit-

telyyn. 

 

Jätelautakunta pyytää ELY-keskusta määräämän Porvoon Viemäripalvelu 

Oy:n täyttämään velvollisuutensa toimittaa jätehuoltoviranomaiselle jäte-

lain 39 §:n 2 momentin sekä jäteasetuksen 179/2012 26 §:n mukaiset 

puuttuvat  tiedot vuoden 2020 osalta. 

 

Käsittely: 

 

Irina Salojoki ja Magnus Östberg poistuivat kokouksesta 19.00-19.01 
väliseksi ajaksi. Jari Kivirinta poistui kokouksesta 19.01-19.02 väliseksi 
ajaksi.  
 

Päätös: 

 

Jätelautakunta päätti siirtää Porvoon Viemäripalvelu Oy:n saostus- ja umpi-

säiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian valvontaviranomai-



 

Pöytäkirja 1/2022 11 

 

 

sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, käsitte-

lyyn. 

 

Jätelautakunta pyytää ELY-keskusta määräämän Porvoon Viemäripalvelu 

Oy:n täyttämään velvollisuutensa toimittaa jätehuoltoviranomaiselle jäte-

lain 39 §:n 2 momentin sekä jäteasetuksen 179/2012 26 §:n mukaiset 

puuttuvat  tiedot vuoden 2020 osalta. 

 

Liitteet 6 Liite_Bilaga 6 Kehotus ensimmäinen liete 1.pdf 

 7 Liite_Bilaga 7 Kehotus ensimmäinen liete 2.pdf 

 8 Liite_Bilaga 8 Kehotus toinen liete 1.pdf 

 9 Liite_Bilaga 9 Kehotus toinen liete 2.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 6 13.04.2021 
Uudenmaan jätelautakunta § 5 28.04.2022 

 
Poikkeusluvan myöntäminen Rosk'n Roll Oy Ab:n monilokeropalveluun liittyvään 

kehityshankkeeseen 
 
Uudenmaan jätelautakunta 13.04.2021 § 6 

 
Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 

 
Rosk’n Roll Oy Ab:n tarkoituksena on suorittaa monilokerokokeilu. Hank-
keen tarkoitus on selvittää optimoidun logistiikan vaikutukset keräyskus-

tannuksiin, ajomääriin ja päästöihin sekä asiakaskokemuksiin. Sen lisäksi 
hankkeessa selvitetään, miten korkea materiaalihyötykäyttö voidaan saa-
vuttaa, kun monilokeropalvelua annetaan lähtökohtaisena jätehuoltopalve-

luna yhtenäisellä pientaloalueella sijaitseville kiinteistöille. 
 
Hankkeen mukainen monilokeropalvelu on asiakkaiden käytössä vuoden 
ajan; kesäkuusta 2021 toukokuuhun 2022. 

 
Hanketta varten Rosk’n Roll Oy Ab hakee poikkeusta jätehuoltomääräyksis-
tä niin, että hankkeessa mukana olevien asuntojen biojäteastiat tyhjenne-

tään neljän viikon välein. Poikkeusta haetaan myös jätetaksasta niin, että 
hankkeessa mukana olevien asuntojen monilokeropalvelumaksut määrä-
tään erikseen jokaiselle asiakkaalle nykyisen tyhjennysmaksun perusteella 

(liite 11). 
 
Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaan yhden 

tai kahden asunnon käyttämä biojäteastian tyhjennysväli voi olla korkein-
taan kaksi viikkoa. Jätehuoltoviranomainen voi 41 §:n mukaisesti yksittäis-
tapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten 

noudattamisesta. 
 
Kyseessä on ajallisesti rajattu hanke. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää yk-

sittäisenä tapauksena. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten jätteen-
keräyksen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sekä miten materiaali-
hyötykäyttöä voidaan lisätä. Hankkeen tarkoitus on siis sama kuin jätelain-

säädännön. Tätä voidaan pitää sellaisena erityisenä syynä, jota tarkoite-
taan jätehuoltomääräysten 41 §:ssä. Voidaan myös lisätä, että biojäteas-
tian neljän viikon tyhjennysväli ei etukäteen arvioituna aiheuta haittaa tai 

vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Edellytykset poikkeuksen myöntämisel-
le 21 §:ssä määrätystä biojäteastian tyhjennysvälistä ovat siis olemassa. 
 

Jätelain 81 §:n mukaan maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai 
viranomaisen aloitteesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimät-
tä, jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suure-

na tai pienenä. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksupe-
rusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. 
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Tavallisesti monilokeropalvelun maksu on suuremmista kustannuksista joh-
tuen asiakkaalle korkeampi kuin tavallisen sekajäteastian tyhjennys. Tähän 

hankkeeseen osallistuville asunnoille voidaan monilokeropalvelun tavallista 
maksua pitää kohtuuttoman suurena ottaen huomioon, ettei asiakas itse 
ole tehnyt aloitetta tämän palvelun valitsemiseksi. Rosk’n Roll Oy Ab esit-

tää asiakaskohtaista kuukausimaksua, jonka peruste on asiakkaan nykyi-
nen tyhjennysmaksu. Maksun peruste voidaan pitää tasapuolisena ja koh-
tuullisena. Lisäksi tulee huomioida hankkeen myönteiset vaikutukset luon-

nolle ja materiaalihyötykäytölle. Siten edellytykset jätemaksun määräämi-
seksi jätelain 81 §:n nojalla jätetaksasta poiketen hankkeessa mukana ole-
ville asunnoille ovat olemassa. 
 

Ehdotus: 
 
Edellä esitetyin perusteluin jätelautakunta päättää Uudenmaan jätelauta-

kunnan jätehuoltomääräysten 41 §:n nojalla myöntää poikkeuksen 21 
§:stä siten, että biojäteastian tyhjennysväli saa olla neljä viikkoa niille 
asunnoille, jotka osallistuvat monilokerokokeiluun. Lisäksi jätelautakunta 

päättää jätelain 81 §:n nojalla määrätä hankkeeseen osallistuville asunnoil-
le jätetaksasta poikkeavan jätemaksun. Maksu määrätään kuukausimaksu-
na jokaiselle asiakkaalle erikseen asiakkaan nykyisen tyhjennysmaksun pe-

rusteella. 
 
Käsittely: 

 
Rosk'n Roll Oy Ab:n palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz oli asiantuntija-
na paikalla 17.25-17.47. 

 
 Päätös: 
 

Edellä esitetyin perusteluin jätelautakunta päätti Uudenmaan jätelautakun-
nan jätehuoltomääräysten 41 §:n nojalla myöntää poikkeuksen 21 §:stä 
siten, että biojäteastian tyhjennysväli saa olla neljä viikkoa niille asunnoille, 

jotka osallistuvat monilokerokokeiluun. Lisäksi jätelautakunta päätti jätelain 
81 §:n nojalla määrätä hankkeeseen osallistuville asunnoille jätetaksasta 
poikkeavan jätemaksun. Maksu määrätään kuukausimaksuna jokaiselle 

asiakkaalle erikseen asiakkaan nykyisen tyhjennysmaksun perusteella. 
 
Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 5 

 
Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 
 

Rosk'n Roll Oy Ab:n monilokeron kehityshanke päättyy toukokuun lopussa. 
Yksi hankkeen tavoitteista oli saada käyttökokemuksia uudentyyppisestä 
tuulettuvasta biojäteastiasta sekä selvittää vaikutukset astian neljän viikon 

tyhjennysvälistä. Jätelautakunta päätti 13.04.2021 § 6 myöntää Rosk'n Roll 
Oy Ab:lle luvan poiketa jätehuoltomääräysten 21 §:stä siten, että kehitys-
hankkeessa mukana olevien asuntojen tuulettuvien biojäteastioiden tyhjen-

nysväli saa olla neljä viikkoa. 
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Rosk'n Roll Oy Ab ei kuitenkaan ehdi saada tarpeeksi käyttökokemusta nel-

jän viikon tyhjennysvälin toimivuudesta kehityshankkeen aikana. Siksi 
Rosk'n Roll Oy Ab hakee lupaa poiketa jätehuoltomääräysten 21 §:stä ja 
jatkaa tuulettuvan biojäteastian neljän viikon tyhjennysvälin kokeilua ja 

laajentaa sitä halukkaille 31.8.2023 saakka käytännön lisäkokemuksen saa-
miseksi (liite 10). 
 

Jätelainsäädäntö on uudistunut merkittävästi viime vuoden aikana. Sen 
myötä muun muassa biojätteen erilliskeräys laajenee lähivuosina. Biojät-
teen erilliskeräys tai kompostointi tulee pakolliseksi kaikille pientaloille 
isoimmissa taajamissa. Taustana on koko Suomen tavoite ja velvollisuus 

nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta. Tavoitteen saavuttamiseksi bio-
jätteen erilliskeräystä on lisättävä. Niille asunnoille, joille biojätteen erillis-
keräysvelvoite laajenee, biojäteastian tyhjennysvälin pituudella on iso ta-

loudellinen merkitys. Muun muassa tämän takia on tärkeää saada lisätietoa 
tuulettuvan biojäteastian neljän viikon tyhjennysvälin toimivuudesta. 
 

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaan yhden 
tai kahden asunnon käyttämä biojäteastian tyhjennysväli voi olla korkein-
taan kaksi viikkoa. Jätehuoltoviranomainen voi 41 §:n mukaisesti yksittäis-

tapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten 
noudattamisesta. 
 

Kyseessä on ajallisesti rajattu hanke, joka loppuu 31.8.2023. Tämän vuoksi 
sitä voidaan pitää yksittäisenä tapauksena. Hankkeen tarkoituksena on ke-
rätä lisäkokemusta tuulettuvan biojäteastin neljän viikon tyhjennysvälistä. 

Biojäteastian tyhjennysvälillä on suuri merkitys, kun biojätteen erilliske-
räysvelvoite laajenee jäteasetuksen (978/2021) mukaisesti lähivuosina. Tä-
tä voidaan pitää sellaisena erityisenä syynä, jota tarkoitetaan jätehuolto-

määräysten 41 §:ssä. Käynnissä olevan hankkeen kokemusten perusteella 
tuulettuvan biojäteastian neljän viikon tyhjennysvälin kokeilun jatkaminen 
ja laajentaminen ei ennalta arvioiden aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristöl-

le tai terveydelle. Edellytykset poikkeuksen myöntämiselle 21 §:ssä määrä-
tystä biojäteastian tyhjennysvälistä ovat siten olemassa Uudenmaan jäte-
lautakunnan jätehuoltomääräysten 41 §:n nojalla.  

 
Ehdotus: 
 

Edellä esitetyin perusteluin jätelautakunta päättää Uudenmaan jätelauta-
kunnan jätehuoltomääräysten 41 §:n nojalla myöntää poikkeuksen 21 
§:stä siten, että tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli saa olla neljä viik-
koa niille asunnoille, jotka osallistuvat Rosk'n Roll Oy Ab:n kokeiluun. 

 
Päätös: 
 

Edellä esitetyin perusteluin jätelautakunta päätti Uudenmaan jätelautakun-
nan jätehuoltomääräysten 41 §:n nojalla myöntää poikkeuksen 21 §:stä 
siten, että tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli saa olla neljä viikkoa 

niille asunnoille, jotka osallistuvat Rosk'n Roll Oy Ab:n kokeiluun. 
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Liitteet 10 Liite_Bilaga 10 RRn hakemus.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 6 28.04.2022 

 
Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös tiedoksi 
 

68/60.606/2022 
 
Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 6 

 
Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 

 
Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 8.3.2022 § 16 
asettaa Esperi Care Oy:lle jätelain 126 §:n perusteella päävelvoitteena liit-

tymään kunnan järjestämään jätehuoltoon viipymättä, kuitenkin viimeis-
tään 1.4.2022 mennessä (liite 11). Päävelvoitteen tehosteeksi rakennus- ja 
ympäristölautakunta määräsi jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mu-

kaisen juoksevan uhkasakon päävelvoitteen noudattamatta jättämisestä. 
 
Päävelvoite koskee osoitteessa Pajuntie 2 (Loviisa) sijaitsevassa Pajunkis-
san hoitokodissa syntyviä jätteitä, jotka on luovutettava kunnan järjestä-

mään jätehuoltoon. 
 
Ehdotus: 

 
Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
Liitteet 11 Liite_Bilaga 11 Pöytäkirjanote_§16_tiedoksi_fi_sv.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 7 28.04.2022 

 
Jätehuoltoviranomainen tekee kompotointitarkastuksia 
 

Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 7 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 

020 690 145 
 
Jätelain 123 §:n nojalla jätehuoltoviranomainen tekee kompostointitarkas-

tuksia kesäkaudella 2022. Jätehuoltoviranomainen teki viime vuonna on-
nistuneesti kompostointitarkastuksia 173 pientalokiinteistöllä ja 25 taloyh-
tiökiinteistöllä jätelautakunnan Itä-Uudenmaan kunnissa. Tällä kaudella 

tarkastuksia tehdään jätelautakunnan Länsi-Uudenmaan kunnissa. Kiinteis-
tönomistajille ilmoitetaan kirjeitse 1-2 viikkoa etukäteen. Kiinteistönomista-
jan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana. 

 
Tarkoituksena on tarkastaa, että kompostointi tehdään asianmukaisesti 
niillä kiinteistöillä, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteet ja sen 
perusteella joko kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on pidennetty tai 

kiinteistön ei ole tarvinnut liittyä biojätteen erillsikeräykseen. 
 
Jäteasetuksen (978/2021) 17 §:n mukaan biojäte on erilliskerättävä kaikis-

sa taajamissa vähintään niillä kiinteistöillä, joilla on viisi asuinhuoneistoja 
tai enemmän viimeistään 1.7.2022 alkaen. Yli 10 000 asukkaan taajamissa, 
biojäte on erilliskerättävä jokaisella asuinkiinteistöllä viimeistään 19.7.2024 

alkaen. Velvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, jos kiinteistöllä syntyvät bio-
jätteet kompostoidaan jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten mu-
kaisesti. 

 
Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaisesti. Biojä-
tettä saa kompostoida ainoastaan lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin 

ilmastoidussa kompostisäiliössä, johon haittaeläimillä ei ole pääsyä. 
 
Ehdotus: 

 
Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Uudenmaan jätelautakunta § 8 28.04.2022 

 
Tiedoksi 
 

Uudenmaan jätelautakunta 28.04.2022 § 8 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 

020 690 145 
 
1) Tilastoa jätehuoltoviranomaisen vuoden 2021 viranhaltijapäätöksistä 

 
Suurin osa jätehuoltoviranomaisen viranhaltijapäätöksistä ovat päätöksiä 
sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä. Vuonna 2021 jätehuoltovi-

ranomainen teki 127 sellaista päätöstä. Jätehuoltoviranomainen teki 27 
päätöstä jätemaksun muistutukseen. Lisäksi jätehuoltoviranomainen teki 5 
päätöstä jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta ja 19 päätöstä jätehuolto-

palvelun keskeyttämisestä. 
 
2) Rosk'n Roll Oy Ab:n hankintapäätös 
 

Rosk'n Roll Oy Ab on 16.02.2022 tehnyt hankintapäätöksen koskien asumi-
sessa syntyneen ja siihen rinnastettavan sekajätteen keräystä ja kuljetusta 
takakuormaustyönä Sipoon kunnassa. Hankinta ei ole jaettu eri kuljetus-

urakka-alueisiin. Jätehuolto Laine Oy voitti urakan (oheismateriaali 1-3, 
näytetään kokouksessa). 
 

Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: 
 

Merkittiin tiedoksi. 
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MUUTOKSENHAKU 
 
 
Pykälät 1-2 ja 6-8 
 
Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
Kuntalaki 136 § 
 
 
Pykälät 3-5 
 
Kunnallisvalitus. 
 
Kunnallisvalitusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa).  
 
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
Valitusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Radanrakentajantie 5, 
00520 Helsinki valtion noudattamana virka-aikana viimeistään 
kolmantenakymmenentenä päivänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä 
olopäivää taikka tiedoksiantopäivää lasketa valitusaikaan. Valitusasiakirjat voi jättää 
itse, lähetin välityksellä, valtuutetun asiamiehen taikka postin välityksellä.  
 
Valitukseen on liitettävä tämä päätös, asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota sekä selvitys 
päivämäärästä, josta valitusaika lasketaan. 
 
Jätelaki 137 §,  Kuntalaki 135 §, 137 §, 138 §  
 
 

 


