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Jätehuoltomääräysten päivittäminen 
 
JÄTELTK 24.05.2022 § 29  
  
 
 
Valmistelija jäteasiamies Minna Karhunen, 050 566 4195 

 
Perämeren jätelautakunnan alueen voimassa olevat jätehuoltomääräykset 
hyväksyttiin 26.1.2016. Jätehuollon palvelutason laatimisen ja 
jätelainsäädännön sekä jätehuollon kehittymisen myötä on tullut tarve 
uusia alueemme jätehuoltomääräykset vastaamaan nykyisiä tarpeita. 
 
Perämeren jätelutakunta aloitti jätehuoltomääräysten päivittämisen jo 
vuoden 2020 syksyllä, jolloin perustettiin työryhmä kuntien, jätehuollon 
valvontaviranomaisten, kuntien jäteyhtiön ja Perämeren jätelautakunnan 
edustajista. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa (1.12.2020 ja 22.3.2021) ja 
kävi periaatteellista keskustelua jätehuoltomääräysten suuntaviivoista, 
minkä jälkeen jäätiin odottamaan jätelainsäädännön hyväksymistä, jotta 
saadaan tehtyä määräyksiin kerralla kaikki tarvittavat muutokset. 
 
Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä tuli 
voimaan 1.12.2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. 
Kunnan jätehuotomääräykset tulee päivittää vastaamaan uutta 
lainsäädäntöä. 
 
Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä jätehuollosta. 
Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä yhdyskuntajätteen 
määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, 
kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä, niiden jätteiden osalta, 
jotka syntyvät vakituisessa ja vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa, muussa 
asumisessa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä 
liikehuoneistossa, jos liikehuoneiston jäte kerätään yhdessä asumisessa 
tai kunnan hallinto- tai palvelutoiminnassa syntyvän jätteen kanssa. 
Määräyksiä voidaan antaa myös muiden jätteiden keräyksen, vastaanoton 
ja kuljetuksen käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen 
vastaanottopaikalla jätteistä aiheutuvan vaaran tai haitan, roskaantumisen 
sekä ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien päästöjen 
ehkäisemiseksi. Määräyksiä voidaan antaa myös velvollisuudesta antaa 
tietoja jätteen kuljetuksista kunnan jätehuolto- ja/tai 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (jätelaki 91 §) 
 
Perämeren jätelautakunnan johtosäännön 5 §.n mukaan jätelautakunta 
tekee päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. 
 

Oheisaineisto Muistiot työryhmän palavereista  
 Luonnos jätehuoltomääräyksistä 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
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Päätösehdotus Perämeren jätelautakunta tutustuu luonnokseen jätehuoltomääräyksistä ja 

käy niistä keskustelua. 
 

Päätös Perämeren jätelautakunta tutustui luonnokseen jätehuoltomääräyksistä ja 
kävi keskustelua. 

 
 _______ 
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Valmistelija jäteasiamies Minna Karhunen, 050 566 4195 

 
Jätehuoltomääräysten luonnokseen on tehty jätelautakunnan keskustelun 
pohjalta muutoksia. 
 

Liite Luonnos jätehuoltomääräyksistä 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
  

 
Päätösehdotus Perämeren jätelautakunta päättää asettaa jätehuoltomääräysten 

luonnoksen nähtäville mahdollisia mielipiteitä varten 20.6. – 7.9.2022 
Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien verkkosivuille 
sekä Ota kantaa -palveluun. Tieto luonnoksen nähtävilläolosta julkaistaan 
seuraavissa paikallislehdissä: Kotikulmilta, Lounais-Lappi, Meän 
Tornionlaakso ja Tervola-lehti. 
 
Luonnoksesta pyydetään lausunnot Tornion ja Kemin kaupungeilta, 
Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnilta sekä näiden kuntien 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Lapin ELY-
keskukselta, Lapin pelastuslaitokselta sekä niiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, 
jotka ovat toimittaneet tietoja jätteenkuljetuksista Perämeren 
jätelautakunnalle. Lausunnot ja mahdolliset mielipiteet on toimitettava 
kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle (osoite: Suensaarenkatu 4, 95400 
Tornio tai  jatelautakunta (at) tornio.fi) 7.9.2022 mennessä.  
 

Päätös Tekninen johtaja toi kokoukseen muutetun päätösehdotuksen: Biojätteen 
osalta vapaaehtoisen erilliskeräyksen alue on taajamien välisillä reiteillä 
100 vyöhyke tien keskilinjasta. Perämeren jätelautakunta päättää asettaa 
jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville mahdollisia mielipiteitä varten 
20.6. – 7.9.2022 Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion 
kuntien verkkosivuille sekä Ota kantaa -palveluun. Tieto luonnoksen 
nähtävilläolosta julkaistaan seuraavissa paikallislehdissä: Kotikulmilta, 
Lounais-Lappi, Meän Tornionlaakso ja Tervola-lehti. 

 
 Luonnoksesta pyydetään lausunnot Tornion ja Kemin kaupungeilta, 

Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnilta sekä näiden kuntien 
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ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Lapin ELY-
keskukselta, Lapin pelastuslaitokselta, niiltä kyläyhdistyksiltä, joiden 
yhteystiedot ovat jätelautakunnan saatavissa, sekä niiltä 
jätteenkuljetusyrityksiltä, jotka ovat toimittaneet tietoja jätteenkuljetuksista 
Perämeren jätelautakunnalle. Lausunnot ja mahdolliset mielipiteet on 
toimitettava kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle (osoite: 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai  jatelautakunta (at) tornio.fi) 7.9.2022 
mennessä. 

 
 Merkitään tiedoksi, että Olli Rainio ja Maria Ravea liittyivät kokoukseen 

tämän pykälän käsittelyn alkaessa,Teamsin kautta. 
 
 Hyväksyttiin. 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 36 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 

 


