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valvontasuunnitelma vuodelle 2018

koskien jätelain 100 §:ssä tarkoitettua jätteen ammattimaista keräystä
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1. Johdanto

Jätteen ammattimainen keräys on toimintaa, joka ei edellytä ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:ssä ja lain liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 13f tarkoitettua ympäristölu-
paa. Toiminta on kuitenkin ilmoitusvelvollista jätelain (646/2011) 100 §:n nojalla:

”Sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus 142 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus
on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos
keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana
ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa. (6.6.2014/410)

Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset
tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja
vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien
haittojen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä ilmoituksen sisällöstä. (6.6.2014/410)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava jätehuoltorekisteriin merkitsemi-
sestä ilmoituksen tekijälle.”

Laissa jätelain muuttamiseksi (834/2017) muutetaan jätelain 124 § seuraavasti:

”124 § Tarkastukset ja valvontasuunnitelmat

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava sel-
laiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

1) harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä;

2) syntyy vaarallista jätettä;

3) harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä;

4) toimitaan jätteen välittäjänä;

5) toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Valvontaviranomaisen on laadittava sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen,
joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja, tar-
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kastuksia ja muuta valvontaa varten suunnitelma. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvon-
taa varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä
tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten suunnitelma. Edellä tar-
koitettujen suunnitelmien, jotka viranomainen voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168
§:n 4 momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan, tulee perustua arviointiin jätteistä ja
niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet
ja painopisteet, suunnitelman kattama maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja
niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat jär-
jestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat.
Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava
tarpeen mukaan ajan tasalle. Tarkastuksia ja muuta valvontaa koskevien suunnitelmien
sisällöstä ja tarkastusten toteuttamisesta säädetään lisäksi jätteensiirtoasetuksen 50 ar-
tiklassa.

Ympäristöluvanvaraisten tai rekisteröitävien 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
toimintojen tarkastuksista ja niiden muusta valvonnasta säädetään lisäksi ympäristön-
suojelulaissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksia koske-
vien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta, riskinarvioinnista sekä tarkastusten ja
muun valvontatoiminnan järjestämisestä.”

Laissa todetaan vielä, että se tuli voimaan 1.1.2018 ja siinä mainitut valvontasuunnitel-
mat on laadittava viimeistään 30.6.2018.

2. Valvontasuunnitelma 2018

2.1 Valvontakohteet

Valvontakohteina ovat niiden toiminnanharjoittajien, jotka ovat tehneet jätelain 100 §:n
mukaisen ilmoituksen jätehuoltorekisteriin Helsingin ympäristönsuojeluviranomaiselle,
toimipisteet Helsingin kaupungin alueella. Ilmoituksen tehneitä toiminnanharjoittajia oli
vuoden 2018 alussa yhdeksän ja näillä oli yhteensä 219 toimipistettä kaupungissa.

Pääosa toimipisteistä on ulkona aitaamattomalla alueella sijaitsevia lukitsemattomia ke-
räysastioita. Oheisessa taulukossa on ryhmitelty toimipisteitä jätejakeiden, sijainnin ja
toimintaan liittyvien riskien mukaan. Riskejä on arvioitu aiemmin tehtyjen selvitysten
pohjalta.
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Kerättävät
jakeet

Sijainti Määrä Toiminnan riskit

Vaarallinen
jäte

Lukittu
kontti
(HSY)

16 Puutteet lajittelussa, ylitäyttö, keräykseen
kuulumattomat jakeet (SE-romu)

Metalli, akut,
SE-romu

Laitos 4 Ei merkittävää riskiä; kohteiden omavalvon-
ta on tehokasta

Paperi, tekstiilit Yksittäiset
astiat

149 Ei merkittävää riskiä, roskaaminen keräyk-
seen kuulumattomilla jakeilla vähäistä

Yleinen keräys
(kartonki, pa-
peri, lasi, me-
talli)

Astiaryhmä
ulkona,
joskus si-
sällä

50 Paikoin merkittävää roskaantumista keräyk-
seen kuulumattomilla jätteillä (sekajäte, SE-
romu), ajoittaista ylitäyttöä erityisesti karton-
ki- ja muoviastioissa

2.2 Tarkastusten tavoitteet ja painopisteet

Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella jätelain 100 §:n mukaisen ammattimaisen jät-
teenkeräystoiminnan suurin riskitekijä on ollut keräystoiminnan lieveilmiönä esiintyvä jä-
telain 72 §:ssä tarkoitettu roskaamiskiellon rikkominen. Roskaantumisen on todettu ole-
van pahimmillaan yleisissä jätteen keräyspisteissä viikonloppujen ja erityisesti juhlapy-
hien jälkeen pääosin keräysastioiden ylitäyttymisen vuoksi. Lisäksi näihin keräyspistei-
siin hylätään astioiden ulkopuolelle paikoin paljon keräykseen kuulumatonta jätettä, eri-
tyisesti sähkö- ja elektroniikkaromua (SE-romu). Vaarallisen jätteen keräyspisteissä täl-
laista polarisoitumista ei ole todettu.

Laitosmaiset keräyspaikat ovat yksityisten yritysten ylläpitämiä ja ne on tarkastettu
vuonna 2016. Puutteita toiminnassa ei tuolloin todettu. Mikäli toiminta laajenee, se voi
muuttua ympäristölupavelvolliseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan tällaista laajentu-
mista ei ole tapahtunut kyseisissä laitoksissa.

2.3 Suunnitellut tarkastukset

Tavoitteena on vuonna 2018 tehdä tarkastuskierros 50 yleisessä jätteen keräyspaikas-
sa ajoittaen tarkastukset maanantaiaamuihin, jolloin tilanne on oletusarvoisesti pahin
astioiden ylitäytön vuoksi (kartonki, muovi). Resurssien salliessa pyritään myös vaaralli-
sen jätteen kontit (16 kpl) tarkastamaan vuonna 2018; edellinen tarkastuskierros niihin
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tehtiin vuonna 2014. Laitoksissa ja paperi- sekä tekstiilikeräyspisteissä tarkastuksia ei
ole tarpeen tehdä, ellei ympäristöpalveluille tehdä niitä koskevia toimenpidepyyntöjä.
Mahdolliset uudet ilmoitetut keräyspaikat tarkastetaan ilmoituksen käsittelyn yhteydes-
sä.

2.4 Viranomaisyhteistyö

Tarkastuskohteissa pääyhteistyötaho on Helsingin seudun kuntayhtymä HSY, joka on
vielä vuonna 2018 vastuussa roskaantuneiden yleisten keräyspisteiden siivoamisesta
sekä vaarallisen jätteen keräyskonttien ylläpidosta.

3. Valvontasuunnitelman uudelleen arviointi

Laissa jätelain muuttamisesta (834/2017) todetaan, että suunnitelma tulee arvioida uu-
delleen vähintään joka kolmas vuosi. Ympäristöpalvelut katsoo, että jätelain 100 §:n
mukaisen toiminnan valvontasuunnitelma voidaan sisällyttää ympäristönsuojelulain
(527/2014) 168 §:n 1 momentissa määritettyyn valvontasuunnitelmaan vuodesta 2019
alkaen.


