Parasta jätehuoltoa
kuntalaiselle

Vastuullista jätehuoltoa
kuntalaisen ja ympäristön
parhaaksi

Vastuullisen jätehuollon rakentajat
Kuntien jätelaitoksen, jätehuoltoviranomaisen ja valvontaviranomaisen yhteisenä tavoitteena on laadukas jätehuolto asukkaan
ja ympäristön parhaaksi.

Kunta
Kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollossa perustuu jätelakiin. Kunnat tekevät alueellista
yhteistyötä jätehuollon järjestämisessä.
Kunnan vastuut ja tehtävät
Jätelain mukaan kunnan on huolehdittava:
• kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta
• jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen järjestämisestä
• riittävän monipuolisista muista jätehuoltopalveluista, kuten etusijajärjestyksen
mukaisesta mahdollisuudesta jätteen erilliskeräykseen
• tiedottamisesta ja neuvonnasta
Kuntien tehtävänä on oman jätelaitoksen omistajaohjaus.
		 Yhdyskuntajätehuolto on säädetty kunnan julkisoikeudelliseksi palvelutehtäväksi,
		 jotta jätehuolto toimii kaikissa paikoissa, kaikissa oloissa ja kaikkina aikoina.

Jätelaitos
Kunnan jätehuollon palvelutehtävät hoitaa jätelaitos. Jätelaitos voi olla kunnan laitos,
kuntayhtymä tai useamman kunnan yhteinen osakeyhtiö. Käytännössä tavallisin tapa
hoitaa jätehuollon palvelutehtävät on kuntien yhteinen osakeyhtiö.
Jätelaitoksen tehtävänä on:
• hyötyjätteiden ja sekajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys
• jätteenkuljetusten kilpailuttaminen
• vaarallisten jätteiden vastaanotto (kotitalouksien jäteöljyt, -maalit yms. -kemikaalit)
• käsittelyn järjestäminen
		 - käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito (jätteenkäsittelykeskukset ja käsittely			laitokset)
		 - käsittelypalvelujen hankkiminen (lasin-, metallin- ja kartongin kierrätys, sekajätteen
			 energiahyödyntäminen, vaarallisten jätteiden käsittelypalvelut)
• jäteneuvonta ja tiedotus
Jätelaitokset tilaavat jätteen kuljetukset ja suuren osan käsittelypalveluista tehokkailta
ympäristöalan yrityksiltä. Hyvin toteutettu kilpailutus mahdollistaa toimivat markkinat.
		 Jätelaitokset toteuttavat kunnan jätehuoltotehtävää ja tuottavat jätehuoltopalvelut
		kuntalaisille.

Jätehuoltoviranomainen (jätelautakunta)
Jätehuollon palvelutehtävän järjestämistapa vaikuttaa jätehuoltoviranomaisen organisointiin. Jäteyhtiön osakaskunnissa jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien yhteinen
toimielin, jätelautakunta. Kuntayhtymä hoitaa sekä jätehuollon palvelutehtävät että
viranomaistehtävät. Jos kunta yksin toteuttaa jätehuollon palvelutehtävät, jätehuollon
viranomaisena toimii yleensä kunnan toimielin, esim. tekninen lautakuntakunta tai jätelautakunta.
Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on:
• yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
• jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset
• jätetaksan hyväksyminen
• jätemaksupäätökset ja maksujen perintä
• jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
• jätteenkuljetuksen seuranta
• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
• yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset
Jätehuoltoviranomainen toimii tietoyhteistyössä kunnan jätelaitoksen kanssa ja saa
laitokselta asiantuntemusta viranomaistehtävien hoitamisen avuksi.
		 Jätelautakunta hoitaa jätelaissa säädetyt yhdyskuntajätehuollon järjestämisen
		viranomaistehtävät.

Jätehuollon valvontaviranomainen
Yhdyskuntajätehuoltoa valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Käytännössä valvonta-asioita valmistelee kunnassa
esimerkiksi ympäristösihteeri.
Valvontaviranomaisen tehtävänä on:
• valvoa jätelain noudattamista
• antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten
oikaisemiseksi
• liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko
• tehdä päätökset valvonta-asioissa
• käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yleensä eri lautakunta kuin jätehuoltoviranomaisena.
		 Valvontaviranomainen valvoo niin jätteen tuottajia kuin alan toimijoita.
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Jätelaitoksen, jätehuolto- ja valvontaviranomaisen yhteistyönä
syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille.
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