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Kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittäminen 
 
 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on valmistellut ja asettanut jätelain 92 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 
jätehuoltomääräysten luonnoksen. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä 17.3.—25.4.2022 välisen 
ajan. Jätehuoltomääräykset koskevat kuntayhtymän toiminta-aluetta, johon kuuluvat Enontekiö, Inari, 
Kittilä, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä. 

Jätehuoltomääräyksiä on tarkistettava jätelakiin tehtyjen muutosten, erityisesti EU:n asettamien 
kierrätystavoitteiden myötä. Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä 
tehokkaammin. 

Kierrätysmahdollisuudet paranevat 

Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättäväksi uudet erilliskeräysvelvoitteet taajamissa sijaitseville vähintään 
viiden huoneiston asuinkiinteistöille sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. 
Erilliskeräysvelvoitteet astuisivat voimaan vaiheittain kuntayhtymän eri kunnissa. Muutosten myötä 
kierrätysmahdollisuudet paranevat huomattavasti. 

Pakkausjätteiden eli pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten erilliskeräys alkaisi Kittilässä ja 
Inarissa 1.10.2023 ja laajenisi Kemijärvelle ja Sodankylään vuotta myöhemmin eli 1.10.2024. Siirtymäajoilla 
annettaan taloyhtiöille riittävästi aikaa varautua jätehuoltojärjestelyiden muutoksiin ja astiahankintoihin 
kiinteistöllä. Jäteasetuksen velvoitteiden vaiheittaisella toimeenpanolla varmistetaan jätteenkuljetusten 
logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus sekä ympäristöystävällisyys.  

Pakkausjätteen kiinteistökohtaista erilliskeräystä ei tultaisi tässä vaiheessa järjestämään kuntayhtymän 
kunnista Enontekiöllä, Muoniossa, Sallassa, Savukoskella eikä Pelkosenniemellä. Näissä kunnissa jätelain 
mahdollistama poikkeaminen erilliskeräysvelvoitteesta on perusteltua, kun otetaan huomioon alueen 
väestötiheys, syntyvän jätteen määrä sekä erilliskeräyksen järjestämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset 
ja kustannukset. Poikkeamisen perusteita tulee tarkastella viiden vuoden kuluessa uudelleen. Näillä alueilla 
pakkausjätteen keräys toteutetaan alueellisena keräyksenä ekopisteillä. 

Biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen tapahtuu kuntayhtymän erikseen ilmoittaman aikataulun 
mukaisesti. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä biojätteen erilliskeräys on kokonaisuudessaan 
kuntayhtymän palveluissa uusi toiminto ja lähin biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Oulussa. Keräys- ja 
kuljetuskustannuksia selvitetään parhaillaan. 

Jätehuoltomääräyksiä on päivitetty myös määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteiden 
perusteella. 

Lausuntopyyntö 

Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä kuntien sekä kuntayhtymän verkkosivuilla. 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä pyytää lausuntoa 25.4.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lapeco.fi.  

 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 
Lisätietoja  toimitusjohtaja Osmo Aikio, 0400 516 237, osmo.aikio@lapeco.fi  

tai jäteasiamies Johanna Ahonen, 040 189 3088, johanna.ahonen@lapeco.fi   
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 Jakelu Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Enontekiön kunta 
Inarin kunta 
Kemijärven kaupunki 
Kittilän kunta 
Muonion kunta 
Sallan kunta 
Savukosken kunta 
Sodankylän kunta 
Pelkosenniemen kunta 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu 
Kittilän kunnan ympäristönsuojelu 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Kuljetus Raimo Karjalainen Oy 
Lassila&Tikanoja Oyj 
MHK Kuljetus Oy 
Urbaser Oy 
Tuottajayhteisö Rinki ry 
Kiinteistöliitto Lappi ry 
Lapin isännöitsijät ry 

 
Liitteet Kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnos 
 Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio, luonnos 
 


