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JÄTEHUOLTO
Tilaisuus isännöitsijöille 20.4.2021



Jätehuollon tavoitteet

EU:ssa on säädetty 
jätesäädöspaketin 
toimeenpanosta

- Tavoitteena vähentää jätteen 
määrää ja lisätä 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä

- Suomi saanut viralliset 
huomautukset viivästymisestä



Jätehuollon tavoitteet

Uusi jätelaki 1.7.2021

- Täytäntöönpano EU:n säädöksistä
- Eduskunnan käsittelyssä
- Kiristyvät keräysvelvoitteet
- Päätavoite on nostaa jätteen 

kierrätysaste jätedirektiiveissä 
asetetulle tasolle



Jätehuollon tavoitteet

Jätedirektiivin tavoitteena on 
yhdyskuntajätteestä tulee 
kierrättää:

- 55 % v. 2025 mennessä
- 60 % v. 2030 mennessä
- 65 % v. 2035 mennessä
- Residuumin alueella v. 2020 42 %



Jätehuollon tavoitteet

Pakkausjätteen 
kierrätystavoitteet:

- 65 % v. 2025 mennessä
- 70 % v. 2030 mennessä
- Lisäksi on asetettu 

materiaalikohtaiset 
kierrätystavoitteet



Jätehuollon tavoitteet



Jätehuollon tavoitteet

Circwaste

- Rovaniemi kiertotalouden 
edelläkävijäkunta

- Tavoitteet v. 2023: 
- Yhdyskuntajätteen kierrätysaste 55 

%
- Rakennus- ja purkujätteen 

materiaalihyödyntäminen 70 %



 
 

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Tilaisuus isännöitsijöille 20.4.2021



Jätehuoltojaosto
Jätehuoltojaosto päätti 
määräysten muutoksesta 
17.2.2021. 

Jätehuoltojaosto toimii 
Rovaniemen kaupungin, Pellon 
ja Ranuan kuntien alueella 
jätehuoltoviranomaisena.

 



Jätehuoltomääräykset
Suomen kunnilla on oikeus 
antaa tarkentavia kuntakohtaisia 
määräyksiä jätehuollossa. 
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon 
jätehuoltomääräyksissä on 
määritelty muun muassa 
jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä 
erilaisten jätteiden 
keräysvälineiden tyhjennysvälit 
jätelajista riippuen.



Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräyksissä 
muutettiin § 4 ja 12, ja pieniä 
muutoksia § 3 ja 10, sekä 
liitteisiin. 



Jätehuoltomääräykset
§ 4 Jätteiden lajittelu

- Poistettiin kaatopaikkajäte
- Lisättiin pakkausmuovi
- Muokattiin lasijäte
- Muokattiin puujäte
- Lisäys sähkölaitteiden 

lisäksi akut ja paristot
- Lisätty taulukko erikseen 

lajiteltavista jätteistä



Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneistojen 
lkm

Poltto-kelpo
inen jäte

Biojäte Muovi-pakka
ukset

Pien-metal
li

Lasi-pakkauk
set

Kartonki-pakk
aukset ja 
pahvi

1-4 x  ekopiste ekopiste ekopiste ekopiste

5 tai enemmän x x x x x x



Jätehuoltomääräykset
§ 12 Jätteiden keräysvälineiden 
tyhjennys

- Muokattiin tyhjennysvälit



Jäte Kesällä vko:t

18–39

Talvella vko:t

40–17

Polttokelpoinen jäte ei sis. biojätettä 4 viikkoa 8 viikkoa

Polttokelpoinen jäte sis. biojätettä 2 viikkoa 4 viikkoa

Biojäte 2 viikkoa 4 viikkoa

Kartonki- ja muovipakkaukset 8 viikkoa

Pienmetalli ja lasipakkaukset Tarvittaessa



Jätehuoltomääräykset
Lisäksi pienet muutokset

- § 3 poistettu 
kaatopaikkajäte 
(erityisjätettä)

- § 10 poistettiin 
kaatopaikkajäte ja lisättiin 
muovi - keltainen 

- Liite 1, vastaanottopaikkojen 
tietojen päivittäminen



Jätehuoltomääräykset
- Liite 2, Pellon 

kuljetusjärjestelmän osalta 
poistettu mahdollisuus 
käyttää 
yhteiskeräyspisteitä, sillä 
niitä ei ole käytössä. 



Jätehuoltomääräykset
Määräysten voimaantulo 
Rovaniemen kaupungissa ja 
Ranuan kunnassa 1.4.2021 ja 
Pellon kunnassa 6.4.2021 alkaen.



Jätehuoltomääräykset
Mahdollista valvontaa tehdään 
1.10.2021 alkaen (6 kk 
voimaantulosta). 

- Taloyhtiöllä tulee osoittaa 
suunnitelma jätehuollon 
järjestämiseksi tai osoittaa 
hallituksen päätös 
jätehuollon hankinnoista 
1.10.2021

→ Käytössä 1.10.2022





KIITOS!


