
  

  

  

Suomen  luonnonsuojeluliiton  Varsinais-‐Suomen  piiri  ry  

Martinkatu  5,  20180  Turku,  varsinais-‐suomi@sll.fi,  040-‐3725301  

  
  
Lounais-‐Suomen  jätehuoltolautakunta  
  
  
  
Lausunto  jätteenkuljetuksista  
  

Suomen  Luonnonsuojeluliitto  Varsinais-‐Suomen  piiri  ry.  kannattaa  kiertotaloutta  ja  jätteiden  
uusiokäyttöä  mahdollisimman  laajasti.  Kierrätyksen  tehostamiseksi  jätteiden  keräily  ja  kuljetukset  
ovat  olennaisen  tärkeässä  asemassa.  
  
KHO:n  päätöksessä,  joka  kumosi  Lounais-‐Suomen  jätehuoltolautakunnan  päätöksen  sallia  
kiinteistön  haltijan  järjestämä  jätteenkuljetus,  on  monipuolisesti  selostettu,  miksi  kunnan  
järjestämä  jätteenkuljetus  tuottaa  paremman  keräystuloksen.  Yksi  merkittävä  asia  oli  suuri  joukko  
kiinteistöjä,  jotka  eivät  ole  liittyneet  mihinkään  jätteenkuljetukseen.  Lautakunnan  alueella  sellaisia  
kiinteistöjä  oli  15  086,  (19%)  kokonaismäärästä  80  703.  Noiden  kiinteistöjen  jätteet  eivät  siis  
päätyneet  luvallisella  tavalla  jätehuoltoon.  Syynä  on  pääasiassa  se,  että  kiinteistön  haltijan  
järjestämän  jätehuollon  ollessa  sallittu,  nuo  kiinteistöt  eivät  ole  tilanneet  jätteiden  kuljetusta  
miltään  taholta.    
  
KHO  on  todennut  myös,  että  liittymättömien  kiinteistöjen  valvonta  tehokkaasti  on  mahdotonta  
sen  vaatiman  resurssimäärän  vuoksi.  Vaikka  valvonta-‐apua  on  pyydetty  ELY-‐keskukseltakin,  tilanne  
ei  ole  parantunut.  
  
Sekä  hallinto-‐oikeuden  että  korkeimman  hallinto-‐oikeuden  päätöksistä  selviää,  että  tärkein  syy  
edellisen  päätöksen  kumoamiseksi  oli  se,  että  kiinteistön  haltijan  tilaamassa  jätteenkuljetuksessa  
eivät  täyty  sen  järjestelmän  edellytykset.  L-‐S  jätehuoltolautakunnan  esittelyaineistossa  ei  ole  
sellaisia  uusia  selvityksiä,  jotka  osoittaisivat  tilanteen  muuttuneen.    
  
Voimassa  oleva  EU-‐direktiivi  edellyttää,  että  jätteistä  kierrätetään  tänä  vuonna  50  prosenttia  ja  55  
prosenttia  vuonna  2025,  60  prosenttia  vuonna  2030  ja  65  prosenttia  vuonna  2035.  Direktiivi  
edellyttää  Suomen  lain  muuttamista  direktiivin  mukaiseksi.  Lakiehdotus  on  lausunnolla  ja  tavoite  
sen  astumiseksi  voimaan  EU:n  edellyttämään  määräaikaan  mennessä  tämän  vuoden  heinäkuussa.  



Lakiehdotusta  valmistelleessa  työryhmässä  on  tullut  esille,  että  kierrätystavoitteet  tulevat  
olemaan  erittäin  vaikeita  saavuttaa.  Keskitetty  kuljetusjärjestelmä  on  sen  kannalta  ainoa  
mahdollinen.  Niinpä  tulevassa  laissa  ei  anneta  mahdollisuutta  kiinteistön  haltijan  tilaamaan  
kuljetukseen.    

Lakiehdotuksen  tausta-‐aineistossa  löytyvät  perusteet  keskitettyyn  kuljetusjärjestelmään.  
  
Lounais-‐Suomen  jätehuoltolautakunnan  alueella  joudutaan  joka  tapauksessa  siirtymään  uuden  lain  
voimaantulon  jälkeen  keskitettyyn  kuljetusjärjestelmään.  Lautakunnan  ei  kannata  tässä  vaiheessa  
tehdä  muuta  ratkaisua.  On  mahdollista,  että  päätöksestä  valitetaan,  oli  se  kumpaan  suuntaan  
tahansa.  Valituksista  tulee  vain  turhia  kustannuksia,  kun  keskitetty  järjestelmä  on  kuitenkin  kohta  
pakollinen.  
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