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§ 58
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 
vuodelle 2018 koskien jätelain 100 §:ssä tarkoitettua jätteen ammat-
timaista keräystä

HEL 2018-002895 T 11 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hyväk-
syä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 
vuodelle 2018 koskien jätelain 100 §:ssä tarkoitettua jätteen ammatti-
maista keräystä.

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Eeva Pitkänen

Lisätiedot
Jukka Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31995

jukka.puttonen(a)hel.fi
Hannu Arovaara, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 JL100_suunnitelma_2018.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto (Helsingin toimi-
paikka)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätteen ammattimainen keräys on toimintaa, joka ei edellytä ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä ja lain liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 
13f tarkoitettua ympäristölupaa. Toiminta on kuitenkin ilmoitusvelvollis-
ta jätelain (646/2011) 100 §:n nojalla:
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”Sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä 
ilmoitus 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekiste-
riin 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 hyväksy-
tään 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 ehkäise-
miseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä ilmoituksen sisällöstä. (6.6.2014/410)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava jätehuoltorekis-
teriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle.”

Laissa jätelain muuttamiseksi (834/2017) muutetaan jätelain 124 § seu-
raavasti:

”124 § Tarkastukset ja valvontasuunnitelmat

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti 
tarkastettava sellaiset 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 tarkoitet-
tujen toimintojen, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän 
jätteen kansainvälisiä siirtoja, tarkastuksia ja muuta valvontaa varten 
suunnitelma. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava 
jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa 
varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadit-
tava 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa 
varten suunnitelma. Edellä tarkoitettujen suunnitelmien, jotka viran-
omainen voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tar-
koitettuun valvontaohjelmaan, tulee perustua arviointiin jätteistä ja nii-
den jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.
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Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa on esitettävä tarkas-
tusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman kattama maantieteelli-
nen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallis-
tuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut 
tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suun-
nitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on 
saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle. Tarkastuksia ja muuta valvon-
taa koskevien suunnitelmien sisällöstä ja tarkastusten toteuttamisesta 
säädetään lisäksi jätteensiirtoasetuksen 50 artiklassa.

Ympäristöluvanvaraisten tai rekisteröitävien 1 momentin 1 ja 2 kohdas-
sa tarkoitettujen toimintojen tarkastuksista ja niiden muusta valvonnas-
ta säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tar-
kastuksia koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta, riskinar-
vioinnista sekä tarkastusten ja muun valvontatoiminnan järjestämises-
tä.”

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

Kyseessä on siten ensimmäinen jätelain 100 §:n nojalla rekisteröityjen 
jätteen ammattimaisen keräyksen valvontakohteiden valvontasuunni-
telma Helsingissä. Rekisteröintejä on tehty vuodesta 2012 alkaen ja 
vuoden 2018 alussa rekisteröityjä toimijoita oli yhdeksän ja näillä yh-
teensä 219 toimipistettä kaupungissa. Pääosa toimipisteistä on ulkona 
aitaamattomalla alueella sijaitsevia lukitsemattomia keräysastioita. Ai-
emmin tehtyjen selvitysten perusteella toiminnan suurin riskitekijä on 
keräystoiminnan lieveilmiönä esiintyvä jätelain 72 §:ssä tarkoitetun ros-
kaamiskiellon rikkominen. Roskaantuminen aiheutuu pääsääntöisesti 
keräysastioiden ylitäyttymisestä sekä keräysastioiden luo hylätyistä ke-
räykseen kuulumattomista jätejakeista, kuten sähkö- ja elektroniikka-
romusta sekä seka- tai vaarallisesta jätteestä.

Tämän vuoksi valvontatarkastukset kohdistetaan vuonna 2018 yleisiin 
jätteen keräyspisteisiin (50 kpl) ja resurssien salliessa vaarallisen jät-
teen keräyspisteisiin (16 kpl), jotka ovat lukittuja kontteja. Pääyhteistyö-
tahona on näissä kohteissa HSY Jätehuolto.

Vuonna 2019 jätelain 100 §:n mukaisten kohteiden valvontasuunnitel-
ma yhdistetään ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuoje-
luasetuksen (713/2014) mukaiseen ympäristönsuojelun valvontasuun-
nitelmaan.

Esittelijä
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