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Vastuu jätteestä ja oikeus jätteeseen
ätelaissa säädetään eri toimijoiden jätehuoltovastuusta. Jätehuol-

tovastuu kohdistuu yleensä jätteen haltijaan. Jätteen haltijal-

la tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan 

järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

jonka hallinnassa jäte on. Jätteen tuottajalla tarkoitetaan henkilöä 

tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä. Jätteen kulje-

tuksen suorittaja ei ole jätteen haltija. Kuljetuksen suorittajan vel-

vollisuutena on huolehtia siitä, että jäte kuljetetaan asianmukaisella 

tavalla ja toimitetaan jätteen haltijan ilmoittamaan tai viranomaisen 

määräämään paikkaan. Kuljetuksen suorittaja ei voi viedä jätettä 

itse päättämäänsä paikkaan. Jos jätettä ei oteta paikassa vastaan, on 

kuljetuksen suorittajan palautettava jäte sen haltijalle, poikkeuksena 

kunnan vastuulla oleva jäte.

Näiden yleisten säännösten lisäksi ja osin niiden asemesta sovelle-

taan jätelain erityissäännöksiä tuottajavastuun alaiseen ja kunnan 

vastuulla olevaan jätteeseen. Tuottajavastuussa tuottajan on järjes-

tettävä käytöstä poistettavan tuotteen tai sen osan uudelleenkäyttö, 

hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä vastattava kustannuksista. 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat keräyspaperi, autonrenkaat, pak-

kausjäte osittain, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

sekä akut ja paristot. Tuottajalla tarkoitetaan tässä tuotteen valmis-

tajaa tai maahantuojaa tai pakkausten osalta pakkaajaa tai pakatun 

tuotteen maahantuojaa.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvan tuotteen viimeisellä haltijalla on 

oikeus luovuttaa jäte maksutta keräykseen. Kiinteistön haltijan on 

järjestettävä paperinkeräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet 

poikkeuksena pientalot ja haja-asutus. Tuottajan on puolestaan huo-

lehdittava kattavan vastaanottopaikkojen verkoston järjestämisestä. 

Tuottajavastuujärjestelmässä vain keräyspaperia kerätään nykyään 

kiinteistökohtaisesti. Jätteen haltijoille ei ole säädetty romuautoja 

lukuun ottamatta velvollisuutta toimittaa jätettä tuottajan järjestel-

mään. Kiinteistön haltija voi antaa kiinteistöllä kerättävän keräyspa-
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J perin haluamalleen lailliselle toimijalle, lähtökohtana tietenkin se, 

että tälle ei makseta keräyspaperin pois viemisestä.

Pakkausjätteessä on osittainen tuottajavastuu, jossa keskimäärin 61 

% pakkauksista on hyödynnettävä. Loppuosa jätehuollosta kuuluu 

jätteen tuottajille ja kunnille. Pakkausala ei käytännössä kerää pak-

kausjätettä kiinteistökohtaisesti. Asuin- ja julkisen palvelun kiin-

teistöillä syntyvä pakkausjäte on siten kunnan vastuulla. Tällaisella 

kiinteistöllä erilliskerättävä kartonki-, pahvi-, lasi-, muovi- tai me-

tallijäte on siten eri asemassa kuin keräyspaperi, eikä sitä voi antaa 

muulle toimijalle kuin kunnan jätelaitokselle. Käytännössä asukkaat 

toimittavat syntypaikkalajiteltua pakkausjätettä myös alueellisiin ke-

räyspisteisiin, joita ylläpitävät eri toimijat, kuten tuottajayhteisöt, 

kauppa ja jätelaitokset. Pantillisten juomapakkausten vastaanoton, 

keräilyn, uudelleentäytön ja hyödyntämisen järjestämisestä vastaa 

toimivan palautusjärjestelmän ylläpitäjä.

Kunnan jätehuoltovastuuta koskevat säännökset rajoittavat jätteen 

haltijan oikeutta määrätä jätteestä. Kunnalliseen jätehuoltoon kuuluu 

mm. asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumuk-

seltaan ja määrältään siihen rinnastettava valtion, kunnan ja seura-

kunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa 

hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt muu jäte. Kunnallisessa 

jätehuollossa oleva jäte kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen pii-

riin. Kiinteistön haltijan vastuulle kuuluu tällaisen jätteen keräyksen 

järjestäminen. Keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista, lajittelua 

tai yhdistämistä kuljetusta varten. Keräyksen järjestämiseen liittyy 

keräysvälineiden hankkiminen keräyspaikkaan. Kunta voi myös mää-

rätä muun keräyspaikan esim. hyödynnettäville jätteille.

Jätteen haltijan on kunnallisessa jätehuollossa olevan jätteen osalta 

liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimitettava jätteen kul-

jetuksen piirissä olevaan jäteastiaan tai keräyspaikkaan. Poikkeuksena 

tästä ovat jätteet, jotka jätteen haltija jätelainsäädännön ja kunnal-

listen jätehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse. 

Leena Eränkö
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Kerätyt muovikassit päätyvät
enimmäkseen energiakäyttöön

Muovikassien kierrätyspisteiden luku-
määrä on kasvanut vuodessa nopeas-
ti. Nyt pisteitä on jo noin 60. Pisteet 

sijaitsevat pääasiassa päivittäistavarakauppojen 
pullonpalautusautomaattien yhteydessä.

Kuluttajat ovat tuoneet muovikasseja kierrä-
tyspisteisiin innokkaasti. ”Muovikassien kier-
rätyspiste on ollut päivittäin täynnä”, kertoo 
K-citymarket Järvenpään kauppias Markku 
Hautala.

joukoSSa roSkIa ja MeTaLLIa

Kierrätyspisteisiin palautetut muovikassimää-
rät vaihtelevat yleensä kaupan tyypin ja kävijä-
määrien mukaan. Kuukaudessa yhteen pistee-
seen voi palautua muovikasseja muutamasta 
säkillisestä muutamaan sataan säkilliseen.

Muovikassit pyritään ensisijaisesti saamaan 
materiaalikierrätykseen, mutta toistaiseksi ke-
räykseen päätyneiden muovikassien joukossa 
on ollut paljon epäpuhtauksia.

Tavoitteena on yhä laajentaa kierrätyspis-
teiden verkostoa kuluttajien ja kauppiaiden 
tarpeiden mukaan. On viime kädessä kaupan 
oma päätös, ottaako se muovikassien kierrätys-
pisteen tiloihinsa.

ElIna SaaRInEn

”Periaatteessa nes-
tetipat tai pieni määrä 
paperia, esimerkik-
si yksittäiset kassin 
sisään unohtuneet 
kauppakuitit, eivät 
haittaa muovikassien 
kierrätystä. Suurim-
mat ongelmat aiheu-
tuvat erilaisista me-
talleista sekä kierrä-
tyspisteisiin tuoduista, 
sekajätettä sisältävistä 
roskapusseista. Tällai-
set epäpuhtaat muo-
vikassierät voidaan 
kuitenkin hyödyntää 
energiajakeena”, kertoo 
markkinointipäällikkö 
Laura Astor Suomi-
nen Joustopakkaukset 
Oy:stä. Hän uskoo, että 

materiaalikierrätyksen osuus kasvaa, kunhan 
järjestelmä vakiintuu ja kuluttajien lajittelu-
taito lisääntyy.

kaSSILLInen         
kIerrÄTySgranuLaaTTIa

L&T vastaa kierrätyspisteiden siisteydestä ja 
tyhjennyksistä. Kerätyt muovikassit jatkolajit-
tellaan ja ne toimitetaan joko energiajakeeksi tai 
L&T Muoviportin käsittelylaitokseen Merikar-
vialle, jossa muovista valmistetaan raemuotois-
ta granulaattia. Granulaatti toimitetaan koos-
tumuksestaan riippuen joko Suomiselle muo-
vikassien ja jätesäkkien uusioraaka-aineeksi tai 
sitten muiden muovituotteiden valmistukseen.

Suomisen muovikassit valmistetaan kolmi-
kerroksisesta muovikalvosta, jolloin kierrätys-
materiaali voidaan hyödyntää ulko- ja keski-
kerroksessa.

”Yhdestä muovikassista saadaan noin 20 
grammaa kierrätysgranulaattia. Esimerkiksi 
kilosta kierrätysraaka-ainetta tehdään yksi kilo 
eli 50 kappaletta kierrätysmuovikasseja”, Laura 
Astor kertoo.

Ruokakesko on toiminut muovikassien kier-
rätyspisteiden perustamisessa edelläkävijänä. 
”Kierrätyspisteitä on nyt liki 40 ympäri Suomea 
ja niistä on saatu asiakkailtamme positiivista 
palautetta”, kertoo Ruokakeskon ympäristö-
päällikkö Timo Jäske.

L&T

Muovikassien keräyspisteitä käytetään 
myös väärin, sillä niihin tuodaan muun 
muassa sekajätettä täynnä olevia muovi-
kasseja. epäpuhtauksien vuoksi muovi-
kassien materiaali päätyy usein 
kierrätyksen sijasta energiakäyttöön.

kuluttajat ovat innostuneet palauttamaan 
käytettyjä muovikasseja kauppojen muovi-
kassien keräyspisteisiin, mutta epäpuhtaudet 
estävät usein kassien materiaalikierrätyksen.

Muovikassille 
synninpäästö 

norjassa
Muovikassit ovat saaneet kantaak-

seen aikamoisen ympäristöhäirikön 
roolin. Muovikassien käytön on sanottu 
olevan vastuutonta ympäristön roskaa-
misen ja luonnonvarojen kuluttamisen 
edistämistä. Vastajulkaistu norjalais-
tutkimus kuitenkin osoittaa, ettei muo-
vikassi ole välttämättä sellainen pahis 
kuin on luultu.

Jos huomioidaan koko tuotteen elin-
kaari, muovikassin ympäristövaikutuk-
set ovat norjalaisen elinkaaritutkimuk-
sen mukaan jopa pienemmät kuin pa-
perisen kassin. Norjan valtion ympä-
ristövirasto SFT:n tutkimusraportin mu-
kaan muovikassi on ympäristökuormit-
tajana niin vähäinen, etteivät maassa 
ehdotetut kassirajoitukset ole perustel-
tuja. Muovikassit eivät myöskään päädy 
Norjassa luontoon, sillä norjalaisten ku-
luttamista muovikasseista 60 prosent-
tia käytetään roskapusseina ja 22 pro-
senttia hyödynnetään erilliskerättävien 
jätteiden kuten lasi- tai metallipurkki-
en kuljettamiseen lajittelupisteisiin. Ne 
siis toimivat jätteen lajittelussa ja ke-
räyslogistiikassa tärkeinä apuvälineinä. 
Muovikassit itse muodostavat vain noin 
prosentin kaikesta kaatopaikalle pääty-
västä yhdyskuntajätteestä.

Suomen ympäristökeskus tutkii par-
haillaan hieman vastaavalla tavalla 
muovikassien ympäristövaikutuksia. 
Selvitys valmistuu loppuvuoden aikana.

VESa KÄRhÄ Ja
ElIna SaaRInEn

Omatoimista sallittua hyödyntämistä on lähinnä biojätteen kom-

postointi, omatoiminen jätteen hävittäminen ei tule kysymykseen 

yleensä ollenkaan.

Laittaessaan jätteen järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan 

keräysastiaan jätteen tuottaja luopuu jätteen hallinnasta ja vapau-

tuu jätehuoltovastuusta. Jätteen hallinta ja jätehuoltovastuu siirty-

vät kiinteistönhaltijalle eli esim. asunto-osakeyhtiölle. Kiinteistön 

haltija ei kuitenkaan voi päättää vapaasti jätehuollosta, kun jäte on 

toimitettava järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja kunnan jätehuol-

tojärjestelmään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen 

hallinnan on katsottava siirtyvän kunnan jätelaitokselle viimeistään, 

kun kuljetusyrittäjä ottaa jätteet kuljetettavakseen. Jätteiden hallinta 

ei siirry kuljetusyrittäjälle, vaikka jätteet ovat tämän kuljetusväli-

neessä. Kuljetusurakoitsija toimii tässä jätelaitoksen lukuun eikä ole 

itsenäisessä vastuussa jätteestä. Jos tällaisessa kuljetuksessa olevaa 

jätettä ei oteta vastaan hyödyntämis- tai käsittelypaikassa, jätettä ei 

palauteta kiinteistölle tai asukkaalle vaan kunnan jätelaitoksen on 

jätteenhaltijana huolehdittava siitä.

Ympäristöministeriön pelisääntötyöryhmä on ennen jätelain osittais-

uudistusta katsonut, että sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa 

jätteen hallinta ja jätehuoltovastuu siirtyvät jätteen kuljettajalle, kun 

tämä noutaa jätteet. Kuitenkin myös sopimusperusteisessa jätteenkul-

jetuksessa jäte on toimitettava kunnan järjestelmään, mikä selkiintyi 

jätelain 13 §:n muutoksen johdosta. Olenkin vanhasta tulkinnasta 

poiketen sitä mieltä, että myös sopimusperusteisessa jätteenkuljetuk-

sessa jäte on kuljetuksesta alkaen jätelaitoksen hallinnassa oikeudelli-

sessa mielessä tai vähintään sen määrättävissä. Sopimusperusteisella 

kuljetusyrittäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin toimittaa jäte 

kunnalliseen järjestelmään, joten kuljetuksen suorittaja ei tässäkään 

liene jätteen haltija. Juridisella jätteen haltijuudella ei kuitenkaan 

liene mitään merkitystä, kun jäte on joka tapauksessa toimitettava 

kunnan järjestelmään eikä sitä voi viedä muualle. Sopimusperustei-

seen kuljetukseen ei siten voi esimerkiksi jätehierarkiaan vedoten 

kytkeä hyötyjakeiden erilliskeräystä tai erottelupalvelua ja muuhun 

hyödyntämiseen toimittamista ilman nimenomaista sopimista kun-

nan jätelaitoksen kanssa, jolloin tällaisesta tulee osa kunnallista jä-

tehuoltopalvelua.

Leena Eränkö
Ympäristölakimies
Suomen Kuntaliitto

LUKIJALTA

Muovikasseille oikeanlainen 
keräysastia
l Luin Uusiouutisista 6/2008 jutun ”Kerätyt muovikassit pää-
tyvät enimmäkseen energiakäyttöön”.

Todella hyvä homma, että muovikassien kierrätystä kokeil-
laan, mutta kuten tiedetään, muovin polttaminen on päästöiltään 
sama kuin öljyn polttaminen. Kierrätys materiaalina taasen olisi, 
kuten edeltävissä Uusiouutisissa taidettiin kertoa, tutkimuksen 
mukaan ehdottomasti ympäristöä säästävää ja hyvin toteutet-
tuna taloudellistakin.

Jo lehdessä ollut kuva kertoo keskeisimmän syyn, miksi ke-
räysastioita täytetään väärin. Jos astia on suuri, avonainen ”ros-
kis”, jonka opaskylttikin on sijoitettu polvien korkeudelle, aivan 
varmasti siihen heitellään mitä sattuu, vahingossakin.

Keräysastian olisi ehdottomasti oltava pönttö, jossa on noin 
kämmenen mentävä aukko ja aukon yläpuolella teksti VAIN 
MUOVIKASSIT. Sen vieressä pitäisi olla iso roskis, jossa lukee 
SEKÄJÄTE. Näin ollen kukaan ei vahingossa heitä väärää ma-
teriaalia muovipussiastiaan tai työnnä sinne vahingossa pussia, 
jossa on esineitä sisällä.

Tahallinenkin väärintäyttö vähenee, koska on vaan paljon hel-
pompaa heittää se sekajäte roskikseen kun tunkea muovipus-
siastiaan.

Ilmainen mainos Uusiouutisissa vetoa siitä, että materiaalin 
puhtaus näin paranee? ”Vanha” viisaus on, että yleisissä tiloissa 
kierrättäminen on tehtävä riittävän hankalaksi, jotta sen avulla 
saadussa jakeessa säilyy joku uudelleenkäyttöarvo.
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Uusiouutisten numerossa 6/2008 kerrottiin, 
että muovikassien keräyspisteitä käytetään usein 
väärin ja niihin päätyy jopa sekajätettä.


