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Uudenmaan jätelautakunta § 15 07.09.2022 
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 15 
 
 

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Uudenmaan jätelautakunta § 16 07.09.2022 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 16 
 

Ehdotus: 
 
Jätelautakunta valitsee Erica Kuminin ja Juhana Salmenpohjan pöytäkirjan-
tarkastajiksi. 
 
Päätös: 
 
Jätelautakunta valitsi Irina Salojoen ja Juhana Salmenpohjan pöytäkirjan-
tarkastajiksi. 
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Uudenmaan jätelautakunta § 17 07.09.2022 
 
Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 17 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 
 
 
Jätelautakunnan antamat uudistetut jätehuoltomääräykset astuivat voi-
maan 1.5.2022. Tämän jälkeen on vielä tullut esiin tarve uudistaa tai 
muuttaa muutamia kohtia. Muutokset esitetään liitteessä 1. 
 
Jätehuoltomääräykset uusittiin jo keväällä 2021 siten, että kunnan jäte-
huoltojärjestelmään liitytään aina kiinteistökohtaisella sekajäteastialla. 
Kiinteistö voi liittyä sekajätepistepalveluun vain, mikäli kiinteistökohtainen 
astia ei ole mahdollinen. Uudenmaan jätelautakunnan alueella on kuitenkin 
kiinteistöjä, joilla ennestään on sekajätepistepalvelu, vaikka kiinteistökoh-
tainen astia on mahdollinen. Esitetty muutos 6 §:ään on tarpeellinen, jotta 
voidaan muuttaa näiden kiinteistöjen palvelu siten, että kaikkia kuntalaisia 
kohdellaan tasapuolisesti. 
 
Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi lisääntyy lähitulevaisuudessa ja tu-
levina vuosina, kun lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset siitä kiristyvät. 
Siksi on tarpeen lisätä määräyksiä yhteisten biojäteastioden ja komposto-
reiden käyttäjien vähimmäisastiatilavuudesta (7 § ja 14 §). Lisäksi on 
tarpeen määrätä, että yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen on 
sijaittava lähellä toisiaan (14 §). 
 
12 §:n 2. momentissa tarkoitettujen kiinteistöjen osalta esitetään, että 
biojätteen erilliskeräysvelvollisuus ei myöskään koske kiinteistöjä, joilla 
biojäte kompostoidaan osan vuotta. Sinä aikana, kun kiinteistön biojäte 
kompostoidaan, erilliskeräysvelvollisuutta ei ole. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jätelautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset Uudenmaan 
jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin (liite 1, muutokset merkitty keltai-
sella). 
 
Muutokset astuvat voimaan 1.10.2022. 
 
Käsittely: 
 
Irina Salojoki poistui kokouksesta 17:24-17:26 väliseksi ajaksi.  
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Päätös: 
 
Jätelautakunta päätti hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset Uudenmaan 
jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin (liite 1, muutokset merkitty keltai-
sella). 
 
Muutokset astuvat voimaan 1.10.2022. 
 

Liitteet 1 UUSI Liite 1 LUONNOS JHM 1.10.2022.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 18 07.09.2022 
 
Muokkaukset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 18 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 
 
 
Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset uudistettiin keväällä. 
Samat muokkaukset muun muassa määritelmiin on nyt tarpeen tehdä jäte-
taksatekstiin. Esitetyt muokkaukset (liite 2, muokkaukset merkitty keltaisel-
la) eivät vaikuta taksan määräysten merkitykseen tai tarkoitukseen. Muok-
kaukset eivät vaikuta taksan soveltamiseen tai nykyiseen käytäntöön. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jätelautakunta päättää hyväksyä liitteessä 2 esitetyt muokkaukset Uuden-
maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. 
 
Muokkaukset astuvat voimaan 1.10.2022. 
 
Päätös: 
 
Jätelautakunta päätti hyväksyä liitteessä 2 esitetyt muokkaukset Uuden-
maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. 
 
Muokkaukset astuvat voimaan 1.10.2022. 
 

Liitteet 2 Liite 2 LUONNOS Taksa 1.10.2022.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 19 07.09.2022 
 
Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto 
valvontaviranomaiselle 
 
351/60.606/2021 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 19 
 

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

Uudenmaan jätelautakunnan päivitetyt jätehuoltomääräykset astuivat voi-
maan 1.5.2022. Tämän asian käsittelyssä sovelletaan kuitenkin aikaisem-
min voimassa olleita määräyksiä ja kaikki viittaukset pykäliin koskevat ai-
kaisemmin voimassa olleita jätehuoltomääräyksiä. 
 
Jätelain 40 §:n ja 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä vas-
taanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen ke-
räystä varten ja luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjes-
tettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Uudenmaan  jätelautakun-
nan jätehuoltomääräysten 9 §:n mukaan hyötyjätteet kerätään kyseiselle 
jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuu-
luu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiin-
teistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille jätehuolto-
määräysten mukaisesti. Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luo-
vuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muu-
hun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yh-
dyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. 
 
Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 11 §:ssä on määritelty 
asumisessa syntyvien bio- ja hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Erillis-
keräysvelvoitteet koskevat myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä sel-
laisia rakennuksia tai rakennuskokonaisuuksia, joissa on erilliskeräysvel-
voitteita vastaava määrä asumiseen käytettäviä huoneistoja. 
 
Erilliskeräyksen velvoiterajat ovat kiristyneet asteittain. Erilliskeräyksen vel-
voiterajat ovat 1.7.2021 alkaen olleet seuraavat: 
 
- biojäte: kiinteistössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa 
- kartonki: kiinteistössä on vähintään kymmenen (10) asuinhuoneistoa 
- lasi: kiinteistössä on vähintään kymmenen (10) asuinhuoneistoa 
- metalli: kiinteistössä on vähintään kymmenen (10) asuinhuoneistoa 
- muovi: kiinteistössä on vähintään kymmenen (10) asuinhuoneistoa. 
 
Pakkausjätteiden osalta erilliskeräyksen velvoiteraja kiristyy vähintään vii-
teen (5) asuinhuoneistoon 1.10.2022 ja biojätteen osalta vähintään kol-
meen (3) asuinhuoneistoon 1.4.2023. 
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Alueen jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab on vuosien varrella ollut yhteydessä 
isännöitsijöihin ja tiedottanut erilliskeräysvelvoitteista ja niiden muuttumi-
sesta. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen kävi syksyllä 2021 läpi ne kiin-
teistöt, jotka eivät vielä olleet liittyneet erilliskeräykseen jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. Samoilla kiinteistöillä on luonnollisesti puutteita erillis-
keräysten järjestämisessä syksyllä ja ensi keväällä voimaan tulevien velvoi-
terajojen mukaan. 
 
Jätelautakunta päätti kokouksessaan 15.6.2022 § 12 siirtää 52 kiinteistön 
hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian valvontaviran-
omaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, käsittelyyn. 
 
Muutamille kiinteistöille jätehuoltoviranomainen oli myöntänyt lisäaikaa 
erilliskeräykseen liittymiselle, eikä niitä sen takia käsitelty jätelautakunnan 
edellisessä kokouksessa. Yksi niistä (liite 3) ei ole lisäajasta huolimatta jär-
jestänyt erilliskeräystä 1.7.2021 voimaan tulleiden erilliskeräysvelvoitteiden 
mukaisesti. 
 
Ensimmäisen kehotuskirjeen (liite 4) jätehuoltoviranomainen lähetti kysei-
selle kiinteistölle 16.12.2021. Erilliskeräykseen kehotettiin liittymään 
28.2.2022 mennessä. Kiinteistön haltijan pyynnöstä jätehuoltoviranomai-
nen myönsi lisäaikaa 31.5.2022 asti. Koska kiinteistö ei liittynyt erilliske-
räykseen määräpäivään mennessä, jätehuoltoviranomainen lähetti toisen 
kehotuskirjeen 14.6.2022 (liite 5). Puuttuvat tyhjennyspalvelut kehotettiin 
tilaamaan 31.7.2022 mennessä. 
 
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole toimivaltaa antaa jätelain 
mukaisia määräyksiä erilliskeräykseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n nojalla 
määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontavi-
ranomaisella. Yleisenä valvontaviranomaisena toimii tässä asiassa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jätelautakunta päättää siirtää liitteessä 3 mainitun kiinteistön hyötyjättei-
den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian valvontaviranomaisten, eli 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen, käsittelyyn. 
 
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään liitteen 
3 kiinteistöä täyttämään velvollisuutensa ja liittymään jätehuoltomääräys-
ten mukaiseen hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen erilliskeräykseen. 
 
Päätös: 
 
Jätelautakunta päätti siirtää liitteessä 3 mainitun kiinteistön hyötyjätteiden 
erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian valvontaviranomaisten, eli 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen, käsittelyyn. 
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Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään liitteen 
3 kiinteistöä täyttämään velvollisuutensa ja liittymään jätehuoltomääräys-
ten mukaiseen hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen erilliskeräykseen. 
 

Liitteet 3 Liite_Bilaga 3 Liittymättömät.pdf 
 4 Liite_Bilaga 4 Kehotus 1.pdf 
 5 Liite_Bilaga 5 Kehotus 2.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 20 07.09.2022 
 
Vastine Raaseporin kaupungin arviointikertomukseen 2021 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 20 
 

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala ja vastaava jäteasiaintar-
kastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145 
 
 
Raaseporin kaupungin tarkastuslautakunta on vuoden 2021 arviointikerto-
muksessaan (liite 3) esittänyt Uudenmaan jätelautakunnan osalta, että on 
tärkeää varmistaa, että toiminnalle on olemassa riittävät henkilöstöresurs-
sit muuttuva jätelainsäädäntö huomioon ottaen. Tarkastuslautakunta ei ole 
esittänyt muita suosituksia Uudenmaan jätelautakunnalle. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jätelautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa ja merkitsee arviointi-
kertomuksen 2021 tiedoksi. 
 
Pykälä tarkastetaan heti. 
 
Päätös: 
 
Jätelautakunta päätti, että sillä ei ole lausuttavaa ja merkitsee arviointiker-
tomuksen 2021 tiedoksi. 
 
Pykälä tarkastetaan heti. 
 

Liitteet 6 Liite 6_ arviointikertomus_2021.pdf 
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Uudenmaan jätelautakunta § 21 07.09.2022 
 
Tiedoksi 
 
Uudenmaan jätelautakunta 07.09.2022 § 21 
 

Valmistelija: vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 
020 690 145 
 
 
Tilannekatsaus: Kiinteistöjen liittyminen hyötyjätteiden erilliskeräykseen 
 
Niistä 52 kiinteistöistä, joiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian 
jätelautakunta siirsi valvontaviranomaisen käsittelyyn 15.6.2022, on 25 vie-
lä liittymättä jätehuoltomääräysten mukaiseen erilliskeräykseen. 
 
Tilannekatsaus: Vuoden 2021 saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen 
antaminen 
 
Niistä viidestä lietteen kuljetusyrityksistä, joiden vuoden 2021 puuttuvien 
saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian jä-
telautakunta siirsi valvontaviranomaisen käsittelyyn 15.6.2022, neljä eivät 
ole vieläkään toimittanut tietoja jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 



 

Pöytäkirja 3/2022 13 

 

 

MUUTOKSENHAKU 
 
 
Pykälät 15,16 ja 21 
 
Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta. 
 
Kuntalaki 136 § 
 
 
Pykälät 17-20 
 
Kunnallisvalitus. 
 
Kunnallisvalitusoikeus on kunnan jäsenellä sekä asianosaisella (henkilö, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-
taa).  
 
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Va-
litusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Radanrakentajantie 5, 00520 
Helsinki valtion noudattamana virka-aikana viimeistään kolmantenakymmenentenä päi-
vänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä olopäivää taikka tiedoksianto-
päivää lasketa valitusaikaan. Valitusasiakirjat voi jättää itse, lähetin välityksellä, valtuu-
tetun 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 §  
 

 


