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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö erilliskeräysvelvoitteiden alueellisesta rajauksesta
Eduskunta on ottanut käsittelyyn hallituksen esityksen jätelaiksi. Kiertotaloutta
edistetään antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä
selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi keskeinen muutos
olisi, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus.
Konkreettisista erilliskeräysvelvoitteista säädettäisiin keväällä annettavilla
asetuksilla. Tarkoituksena on, että
 Biojätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston
kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2022
 Pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys alkaa viimeistään
heinäkuussa 2023.
 Biojätteen erilliskeräys laajenisi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille
kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024.
Asetuksen mukainen taajamarajaus tulee olemaan Syken YKR-taajamarajaus.
Rajaus on ladattavissa Syken rajapinnasta.
Esityksen mukaan kunta kilpailuttaisi ja järjestäisi erilliskerättävien jätteiden eli
biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä. PäijätHämeen jätelautakunnan alueella se tarkoittaa Salpakierto Oy:ta, jolle se on annettu
tehtäväksi. Salpakierron tulee järjestää pienmetallijätteen ja pakkausjätteen
kuljetukset viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta ja biojätteen
kuljetukset viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lain
odotetaan tulevan voimaan heinäkuussa 2022.
Erilliskeräysvelvoitteita voi tiukentaa jätehuoltomääräyksissä.
Jätehuoltomääräyksissä tulee myös määrätä, tarjotaanko erilliskeräyspalvelua
vapaaehtoisena asetusta laajemmalle alueelle.
Jätehuoltomääräykset

Lausuntopyyntö

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

Lausuntopyyntö on osa myöhemmin hyväksyttävien jätehuoltomääräysten
valmistelua. Jätehuoltoviranomainen järjesti kuntien teknisille johtajille ja
ympäristönsuojeluviranhaltijoille 9.3.2021 tilaisuuden, jossa esiteltiin vuoden 2019
taajamarajauksia ja vähintään 5 huoneiston rakennusten sijoittumista. Tilaisuuden
aineisto on lähetetty kuntiin.
Päijät-Hämeen jätehuoltoviranomainen pyytää lausuntoa kunnilta ja kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiselta
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Tulisiko pakolliseen erilliskeräysvelvoitealueeseen lisätä kunnastanne muita
alueita,
 Tulisiko vapaaehtoisen erilliskeräysalueeseen lisätä kunnastanne alueita
pakollisen keräysvelvoitteen ulkopuolelta.
YKR-taajamarajaus on ladattavissa Syken rajapinnasta.
Aluerajaus pyydetään toimittamaan paikkatietoaineistona dwg-tiedostona.
Lausunto ja rajaus pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi
viimeistään 16.4.mennessä.
Lisätietoja
Tiia Yrjölä (yleistä) jatelautakunta@lahti.fi p. 044 416 3634
Sanna Kumpumäki (paikkatietoaineistot) jatelautakunta@lahti.fi p. 044 018 7143
Liitteet

Taajama-alueet
Yli 10 000 asukkaan taajamat

Jakelu

Alueen kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti (Elina Ojala, Tarja
Laitinen), Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä

