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P

itkään jatkunut kiista siitä, saako yksityinen jätehuoltoyritys hyödyntää asumisessa syntyvää pakkaus- ja energiajätettä
omia reittejään, ratkesi viimein ympäristökeskusten annettua asiasta päätöksen kesäkuussa.
Riita syttyi, kun Lassila & Tikanoja alkoi
kerätä asuinkiinteistöjen jätteitä pakkaus- tai
energiajakeen nimellä ja kuljetti niitä omiin
hyödyntämis- ja käsittelykohteisiinsa. Yhtiö vetosi jätelain epäselvään tulkintaan esimerkiksi
pakkausjätteiden osittaisesta tuottajavastuusta.
Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt huolestuivat
Lassila & Tikanojan toiminnasta, koska ne eivät
voineet vastata laissa säädetystä velvoitteestaan
huolehtia asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollosta.
Helmikuussa ilmestynyt Uusiouutiset-lehti
kertoi, että kunnalliset jätehuoltoyhtiöt Metsäsairila Oy, YTV ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto
Oy pyysivät ympäristökeskuksilta apua tilanteeseen.
Uhkasakot tehostivat
määräystä

Kesäkuun puolivälissä Etelä-Savon ja Uudenmaan ympäristökeskukset antoivat Lassila &
Tikanoja Oyj:lle määräykset lopettaa pakkausjätteiden kerääminen asuin- ja julkisen palvelutoiminnan kiinteistöiltä. Jatkossa pakkaus- ja
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Asumisjätteiden
keräykseen
saatiin säännöt
Asuinkiinteistöjen pakkaus- ja energiajätehuolto on taas
kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden huomassa, koska ympäristökeskusten hallintopakkopäätös velvoitti Lassila & Tikanojan
siirtymään pois apajilta. Asukkaille ja isännöitsijöille kiista näkyi
lähinnä astiatarrojen vaihdoksina.
Lassila & Tikanoja

L&T toimii operaattorina yhä useilla alueilla
esimerkiksi YTV:n hallinnoimassa pääkaupunkiseudun asumisjätteen kuljetuksessa.
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energiajätteet on kuljetettava näistä kohteista
kunnan järjestämään jätteen hyödyntämis- tai
käsittelypaikkaan.
Etelä-Savon ympäristökeskuksen määräys
koskee Mikkelin, Ristiinan ja Puumalan kun-

tien alueilta kerättävää jätettä. Uudenmaan
ympäristökeskuksen määräykset koskevat sekä
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunnan eli
YTV:n alueen että Loviisan ja Pernajan kuntien
kiinteistöjä.
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Lassila & Tikanoja vetäytyi asuinkiinteistöiltä ympäristökeskuksen hallintopakkopäätöksen takia. Päätöksen mukaan L&T ja
asuinkiinteistöt eivät voi sopia asumisessa
syntyvien pakkaus- ja energiajätteiden
keräyksestä ja kuljettamisesta tai hyödyntämis- tai käsittelypaikasta.

Määräyksen tehosteeksi ympäristökeskukset
asettivat Lassila & Tikanojalle kolme 50 000 euron uhkasakkoa.
Osittainen tuottajavastuu
ei sovi

Ympäristökeskusten päätös toi kaivattua selkeyttä pakkausjätteiden osittaiseen tuottajavastuuseen. Päätöksen mukaan jätelain tuottajavastuusäännöksiä ei voi soveltaa asumisessa
ja julkisessa toiminnassa syntyviin pakkaus- ja
energiajätteisiin, vaan nämä on toimitettava
aina kunnan jätehuoltojärjestelmään.
Lassila & Tikanoja Oyj ja asuinkiinteistöt
eivät voi sopia jätteiden keräyksestä ja kuljettamisesta tai hyödyntämis- tai käsittelypaikasta.
L&T:n oli lopetettava asuinkiinteistöjen
pakkaus- ja energiajätteen keräys elokuun loppuun mennessä. Samalla ympäristökeskukset

velvoittivat L&T:tä ilmoittamaan päätöksestä
kiinteistönhaltijoille.
Isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden mukaan
muutokset ovat sujuneet jouhevasti.
”Kaikki sujui mutkattomasti. L&T:n astiat
haettiin pois ja YTV:n astiat tuotiin tilalle. Kerättävän jätteen nimike vain on muuttunut:
ensin se oli energiajae, sitten pakkausjäte. Nyt
kerätään taas energiajätettä”, kertoo Haagan
Isännöintipalvelut ISA Oy:n isännöitsijä Pauli
Molin. Heidän isännöintialueellaan muutokset
koskivat 12 kiinteistöä Haagassa, Malmilla, Tapanilassa ja Pakilassa.
”Pääasia, että jätteitä kerätään. Asukkaille on
sama, kuka niitä kerää”, Molin jatkaa.
Samaa mieltä on Isännöitsijätoimisto Aimo
Astala Oy:n toimitusjohtaja Mikko Astala.
”Tätä kerättävän jätteen nimikkeillä pelaamista en itse ihan ymmärrä, mutta jätteen keräys on jatkunut ilman katkoksia tai häiriöitä.
Varmasti lomakausikin on keventänyt tilannetta. Asukkailta ei ole tullut yhtään yhteydenottoa
tämän takia”, Astala kommentoi.
Myönteisessä hengessä

Myös kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat tyytyväisiä paitsi ympäristökeskusten päätökseen,
myös Lassila & Tikanojan toimiin päätöksen
jälkeen.
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Asuinkiinteistöjen pakkaus- tai energiajätteisiin ei voi soveltaa pakkausten osittaista tuottajavastuuta, totesivat ympäristökeskukset kesäkuisessa päätöksessään.
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”Päätös on tuonut selvyyttä tilanteeseen ja
olemme voineet positiivisella tavalla jatkaa yhteistyötä Lassila & Tikanojan kanssa. L&T on
ilmoittanut, että he noudattavat tehtyjä päätöksiä kaikilta osin”, sanoo YTV:n käyttöpäällikkö
Juha Talvio.
YTV:n alueella päätös koskee noin 200 kiinteistöä ja asunto-osakeyhtiötä. Näissä jäteastioihin vaihdettiin kesän aikana L&T:n astiatarrojen tilalle YTV:n tarrat. L&T lähetti myös
kiinteistöille sekä L&T:n että YTV:n allekirjoittaman kirjeen, jossa kerrottiin tilanteesta.
”On alueita, joilla L&T urakoi jätekuljetuksiamme edelleen, joten asukkaat tuskin edes
huomaavat, että isäntä on vaihtunut. Ehkä syksyllä voi asukkailta tulla jotain kysymyksiä, kun
lähetämme ensimmäiset laskut. Aiemminhan
asukkaita laskutti L&T”, Talvio ounastelee.
Kaiken lisäksi kerättävät jätteetkin menevät
syksyllä samaan paikkaan kuin ennen ympäristökeskusten päätöstä: YTV toimittaa kerättävän
energiajakeen L&T:n Keravan laitokselle kierrätyspolttoaineen valmistukseen todennäköisesti
siihen saakka, kunnes YTV:n oma jätteenpolttolaitos otetaan käyttöön.
L&T sai mitä hakikin

Ympäristökeskuksen päätös miellytti myös Lassila & Tikanojaa.
”Saavutimme sen, mitä haimme: selvän ohjeen sekavaan tilanteeseen. Halusimme pakottaa viranomaisia antamaan selkeät vastaukset
asuinkiinteistöjen pakkausjätteen hyödyntämiskysymyksiin. Vastaus on meille hyvin arvokas”, L&T:n johtava asiantuntija Lassi Hietanen
toteaa.
Hän uskoo, että päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset ja että se tulee vaikeuttamaan
myös sekajätteen arinapolttohankkeita.
”Päätöksen pitäisi pakottaa kuntia lisäämään
selvästi pakkausjätteen materiaalikierrätystä ja
pienentämään kaavailemiaan sekajätekattiloita.
Jonkunhan se julkisen sektorin pakkausjätteen
materiaalikierrätys on tehtävä, emmekä me sitä
nyt siis saa tehdä”, Hietanen korostaa.
”Jos sekajätteestä lajitellaan kierrätykseen
muovi, kuidut, paperi ja aaltopahvi ja biojätekin hoidetaan erikseen, jäljelle jäävän kotitalousjätteen kosteusarvot ovat niin korkeita, että
sen poltettavuus on hirveän huono”, Hietanen
jatkaa.
L&T:n oma, yhteistyössä VTT:n, UPM:n ja
St1:n kanssa kaavailtu etanolilaitos etenee päätöksestä huolimatta.
”Tämä ympäristökeskusten päätös panee
kyllä vähän kapuloita rattaisiin ja voi olla, että
joudumme pienentämään suunniteltua 200 000
tonnin kapasiteettia. Mutta uskon, että investointipäätös etanolilaitokselle tehdään joka tapauksessa jo tämän vuoden aikana.”
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