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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätehuoltolain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Ongelmajätteiden jätehuolto on järjestetty 
maassamme epätyydyttävästi. Tämä johtuu sekä 
riivtämättömistä mahdollisuuksista tehdä vaa
rattamiksi tällaisia jätteitä että puutteellisesta 
lainsäädännöstä. Käytännön mahdollisuudet on
gelmajätteiden vaarattamiksi tekemiseen para
nevat lähivuosina valtakunnallisen käsittelylai
toksen tultua perustetuksi, . mutta tämä ei yk
sin riitä. Tarvittaisiin myös säännökset toimin
taa koskevista menettelytavoista. Tällaiset 
säännökset ehdotetaan sisällytettäviksi jäte
huoltolakiin. 

Ehdotuksen mukaan vastuusuhteita ongelma
jätteiden huoltoon osallistuvien kesken selven
nettäisiin siten, että päävastuussa näiden jättei
den asianmukaisen huollon järjestämisessä olisi 
ongelmajätteen tuoHaja. Tämän olisi vastattava 
myös kaikista jätehuollosta aiheutuvista kustan
nuksista. Tuottajan velvollisuutena olisi samoin 
merkitä jäte ja antaa siitä kuljetusta ja käsitte
lyä varten tarpeelliset tiedot. Hänen olisi niin
ikään huolehdittava ongelmajätteen pakkaami
sesta ja säilyttämisestä. Kuljetuksen suorittajan 
olisi huolehdittava jätteen asianmukaisesta kul-

jetuksesta. Ongelmajätteen käsittelijä puoles
taan vastaisi jätteen hyväksy<ttävästä käsitte
lystä. 

Ongelmajätteiden laajamittaiseen vaaratto
maksi tekemiseen tai muuhun käsittelemiseen 
tarvittaisiin pääsääntöisesti erityinen käsittely
lupa, jota olisi haettava sisäasiainministeriöltä. 
Lupa myönnettäisiin iaissa mainituin edellytyk
sin. Eräin edellytyksin käsittelylupa voitaisiin 
myös peruuttaa joko määräajaksi •tai kokonaan. 
Tietyin edellytyksin voitaisiin myös ongelmajät
teiden käsittelytoiminta keskeyttää. 

Ehdotuksen mukaan ongelmajätettä ei saisi 
tuoda maahan tai viedä maas•ta ilman ennakko
ilmoitusta sisäasiainministeriölle, joka saamansa 
ilmoituksen perusteella voisi myös kieltää on
gelmajätteen tuonnin ja viennin. 

Jätehuoltolakiin ehdotetaan lisäksi eräitä lain 
toimeenpanon kannalta tarpeellisia muutoksia 
ja täsmennyksiä. 

Laki tulisi saattaa voimaan vuoden 1980 ai
kana. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Ongelmajätteet ja niiden 
nykyinen käsittely. 

Jätehuoltolain ( 673/78) mukaan ongelma
jätteellä tarkoitetaan myrkyllisyytensa tai muun 
laatunsa takia vaikeasti vaarattomaksi tehtävää 
tai käsiteltävää taikka muutoin ympäristölle eri
tyisen haitallista jätettä. 

168000058P 

Jätehuoltolain nojalla on annettu sisäasiain
ministeriön päätös ongelmajätteistä (576/79). 
Sen mukaan ongelmajätteitä ovat: 

1) öljyä sisältävät jätteet; 
2) liuotin ta sisältävät jätteet; 
3) syövyttävää ainetta, kuten happoa tai 

emästä sisältävät jätteet; 
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4) antimonia, arseenia, elohopeaa, hopeaa, 
kadmiumia, kobolttia, kromia, kuparia, lyijyä, 
mangaania, nikkeliä, sinkkiä, talliumia tai tinaa 
sisältävät jätteet; 

5) epäorgaanisia tai orgaanlSla syanideja 
taikka isosyanaatteja sisältävät jätteet; 

6) orgaanisia halogeeniyhdisteitä, kuten po
lykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät jät
teet;,, . 

7) fenoleja sisältävät jätteet; 
8) torjunta- tai suojausaineita sisältävät jät

teet; 
9) lääkeraaka-aineita, lääkeaineita tai lääke

valmisteita sisältävät jätteet; sekä 
10) muut lajinsa tai laatunsa takia edellä 

mainittuihin jätteisiin rinnastettavat jätteet. 

Ongelmajätetoimikunnan (komiteanmietintö 
1975: 102) arvion mukaan tällaisia jätteitä 
muodostuu vuosittain noin 500 000 tonnia. 
Tästä määrästä kuitenkin vain noin 100 000 
tonnia on sellaista jätettä, joka vaatii käsittelyn 
varsinaisessa ongelmajätelaitoksessa. 

Vuonna 1973 tehdyn selvityksen mukaan 
muodostuu voiteluöljyjätettä noin 55 000 ton
nia vuodessa. Tästä määrästä uudistetaan tai 
käytetään toisarvoisiin voitelukohteisiin noin 
7 000 tonnia, ja noin 23 000 tonnia poltetaan. 
Kaatopaikoille ja teollisuuslaitosten pihamaille 
joutuu vuosittain noin 15 000 tonnia ja loput 
noin 10 000 tonnia maahan ja vesistöihin. 

Suurin osa liuotinjätteistä joutuu tällä het
kellä kaatopaikoille, viemäreihin ja vesistöihin. 
Hyötykäyttöön palautetaan vain vähäinen osa. 

Kemikaalijätteet joutuvat nykyisin lähes ko
konaan kaatopaikoille, viemäriin tai suoraan ve
sistöihin. Näiden jätteiden joukossa on runsaasti 
myrkkyjä ja muita ympäristölle haitallisia ainei
ta. Tällaisten jätteiden vaarattomaksi tekemistä 
ei ole juuri mahdollista järjestää ilman asianmu
kaisesti hoidettua ja valvottua käsittelyä. 

Oman ongelmansa muodostavat teollisuuslai
tosten yhteyteen vuosien varrella kertyneet ja 
jatkuvasti kasvavat ongelmajätteiden varastot. 
Niiden lukumäärästä eikä varastoinoin tasosta 
ole riittäviä tietoja. 

Jotta nykyiseen tilanteeseen saataisiin kor
jaus, olisi luotava aineelliset edellytykset ongel
majätteiden asianmukaisen jätehuollon järjestä
miseksi sekä sellaiset Iainsäädännölliset puit· 
teet, että tämä toiminta tulisi järjestetyksi ym
päristönsuojelun kannalta tyydyttävällä tavalla. 
Ensin mainittu tavoite onkin 'toteutumassa val
tion, kuntien ja teollisuuden yhteisen ongelma
jätelaitosyhtiön tultua perustetuksi. · · 

2. Ongelmajätteitä koskeva 
n y k y i n e n 1 a i n s ä ä d ä n t ö. 

2.1. Keskeiset säännökset. 

Jätehuoltolain mukaan on jätehuolto mah
dollisuuksien mukaan hoidettava siten, että jät
teet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyö
dyksi ja ettei niistä aiheudu haittaa ympäris
tölle. Terveydenhuoltolain ( 469/65) mukaan 
roskat, talousjätteet sekä teollisuudesta ja 
muusta siihen verrattavasta toiminnasta kerty
vät jäteaineet on siten kerättävä ja käs1teltävä, 
ettei niistä aiheudu terveydellistä haittaa. 

Myrkkylain ( 309/69) mukaan myrkkyä on 
säilytettävä ja käsiteltävä siten, ettei siitä ai
heudu terveydeliistä tai muunlaista vaaraa. Myr
kyn vaarattomaksi tekemisen tulee tapahtua 
omistajan tai haltijan toimesta ja kustannuk
sella edellä mainittua huolellisuutta noudat
taen. 

Öljyjätteistä on olemassa erityislainsäädän
töä, kuten maa-alueilla tapahtuneiden_ öljyvahin
koJen torjunnasta annettu laki· (378/74) ja 
asetus ( 977/74) sekä aluksista aiheutuvan ve
sien pilaantumisen ehkäisemisestä annettu laki 
(300/79). 

Edellä mainittujen lakien ja asetusten lisäksi 
on runsaasti säädöksiä, joissa on ongelmajät
teitä ainakin välillisesti koskevia säännöksiä. 
Tällaisia säännöksiä sisältyy muiden muassa ra
kennuslakiin (370/58) ja asetukseen (266/ 
59), vesilakiin ( 264/61), vesien suojelua kos
kevista ennakkotoimenpiteistä annettuun ase
tukseen ( 283/62), meren pilaantumisen eh
käisemisestä annettuun lakiin ( 298/79), rä
jähdysvaarallisista aineista annettuun lakiin 
( 263/5 3 ) , palavista nesteistä annettuun ase
tukseen ( 921/7 6), ajoneuvojen siirtämisestä 
ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettuun 
lakiin (151/75) ja asetukseen (264/75), ap
teekki tavaralakiin ( 3 7 4/3 5 ) ja -asetukseen 
(139/36), torjunta-ainela~kiin (327/69) ja 
-asetukseen ( 93/70) sekä työturvallisuuslakiin 
(299/58). 
··Erilaisia ongelmajätteiden huoltoa sivuavia 

säännöksiä on siis runsaasti, muHa ne ovat ha
jallaan eri säädöksissä ja niiden valvonta kuu
Juu eri viranomaisille. 

2.2. Merkitsemistä, tietojen antamista ja kulje
tusta koskevat säärtnöks~tja määräykset. 

Ongelmajätteiden merkitsemisestä, tietojen 
antamisesta ja kuljetukse·sta ei ole erityissään-
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nöksiä. Vaarallisista aineista tällaisia säännök
siä ja määräyksiä kuitenkin on. Vaarallis
ten aineiden merkitsemisestä on annettu 
valtioneuvoston päätös terveydelle vaarallis
ten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestel
mästä · ( 286/78) sekä tätä täydentävä sosiaali
ja terveysministeriön päätös ( 409/78). Myrk
kylain ja -asetuksen mukaan 'tulee myrkyn pääl
lyksessä olla varoitusmerkintä. Lisäksi merkit
semisestä on hyväksytty standardi ( SFS 4150). 
Vaarallisia aineita koskevasta tiedonantovelvol· 
lisuudesta sisältyy määräyksiä edellä mainittui
hin päätöksiin. Mainitun valtioneuvos,ton pää
töksen nojalla työsuojeluhallitus on vahvistanut 
kaavan käyttöturvallisuustiedotetta varten, jol
la· tiedot annetaan. 

Vaarallis,ten aineiden kuljettamisesta on eri 
kuljetusmuotoja varten olemassa suurelta osin 
kansainvälisiin sopimu~siin perustuvia säädök
siä, jotka sisältävät myös säännöksiä aineiden 
merkinnöistä ja niistä kuljetusta varten annet
tavista tiedoista. Maantiekuljetuksia varten on 
annettu tiekuljetussopimuslaki ( 345/79) sekä 
bki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 
(510/74) ja siihen liittyvä asetus (861/74). 
Lisäksi on annettu asiaa koskeva liikenneminis
teriön päätös ( 610/78). Tähän päätökseen liit
tyvät kuljettavista kaasusäiliöistä ~annettu 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ( 641/ 
78). Vaarallisten aineiden rautatiekuljetu~is
ta on rautatiehallitus antanut rautatiekuljetus
asetuksen (714/75) nojalla määräykset. Meri
kuljetuksista ovat yksityiskohtaiset määräykset 
valmisteilla. 

2.5. Käsittelyä koskevat säännökset. 

Ongelmajätteiden varastointi, vaarattomaksi 
tekeminen tai muu käsittely ei nykyisin ole lu
vanvaraista. Käsittelylaitoksen perustamiseen 
tarvitaan kuitenkin useiden säännösten mukai~ 
set luvat. 

Terveydenhoitolain 26 §:n mukaan asetuk
sella erikseen määrättävä tehdas, laitos tai va
rasto, jollaisesta voidaan katsoa aiheutuvan ter
veydellistä haittaa, saadaan sijoittaa vain sellai
seen paikkaan, jonka terveyslautakunta on teh
dystä hakemuksesta hyväksynyt, jollei paikka 
ole asema- tai rakennuskaavassa varattu nimen
omaan kyseistä tarkoitusta varten. Terveyden
hoitoasetuksen 17 §:n 38 kohdan (308/79) 
mukaan on kaatopaikalle ja jätteiden käsittely
laitokselle haettava tällainen sijoituslupa. 

Vesilain mukaan ei kukaan saa, jollei vesilain 
säännöksistä johdu muuta, ryhtyä ilman vesioi
keuden lupaa toimeen, joka aiheuttaa vesistön 
pilaantumista. Tällaiseksi toimeksi katsotaan 
jätteen tuot-taminen tai sijoittaminen siten, että 
sitä voi joutua vesistöön. 

Vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpi:. 
teistä annetussa asetuksessa on lueteltu ne teh
taat ja laitokset, joista on tehtävä ennakkoilmoi
tus vesiviranomaiselle ennen niiden rakentamiL 
sen aloittamista. Asetuksen 3 § :n 1 momen
tin 38 kohdan (309/79) mukaan ilmoitus on 
tehtävä myös kaatopaikoista ja jätteiden kä" 
sittelylaitoksista. 

Rakennuslain ja -asetuksen mukaan jättei
den käsittelylaitoksen rakentamiseen on han
kittava rakennus1upa. Naapurien kuuntelemi
seksi voidaan ennen luvan myöntämistä toimit
taa rakennuspaikalla katselmus. · 

Palavista nesteistä annetun asetuksen mukaan 
palavan nesteen valmistukseen tulee saada pe
rustamis- ja käyttölupa. Sama koskee palavan 
nesteen varastointia ja varaston käyttöä. 

Vaarallisten aineiden valmistus on useiden la" 
kien, kuten myrkkylain, mukaan luvanvaraista, 
mutta ei sen sijaan näiden aineiden jätteiden 
vaarattomaksi tekeminen. 

Edellä mainittujen lupamenettelyj.en tarkoi
'tuksena on lähinnä turvata terveydellisten ja ve
siensuojelua koskevien näkökohtien huomioon 
ottaminen. 

2.4. Tuontia ja vientiä koskevat säännökset. 

Ongelmajätteen tuonnista tai viennistä ei ole 
erityissäännöksiä. Maan ulkomaankaupan ja ta
loudellisen kasvun turvaamisesta annetun ase
tuksen (162/74) mukaan on metallitomun 
ja -jätteen vienti kuitenkin luvanvaraista. Li
säksi on olemassa valtioneuvoston vuonna 1975 
tekemä periaatepäätös, jonka mukaan ongelma~ 
jätteen viennistä tulisi ilmoittaa ennakkoori 
sisäasiainministeriölle. 

3. Asian v a 1m i s te 1 u. 

Ongelmajätteen jätehuoltoa koskevia as101ta 
on valmisteltu useiden vuosien ajan Pohjoismai~ 
den ministerineuvoston alaisen ympäristönsuoje~ 
luky,symysten pohjoismaisen virkamieskomitean 
jäteh~oltotyöryhmässä. Työryhmän ehdotukset 
ongelmajätteiden huollon järjestämisessä nou-
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datettavista periaatteista on julkaistu vuonna 
197 4 selvityksessä "Avfallsdisponering i Nor
den: generell oversikt; Jovgivning; problemav
fall; muligheter for •samarbeid" ja vuonna 
1976 .selvityksessä "Avfallsdisponering i Nor
den: analyse av alternative ordninger for 
transport og behandling av problemavfall innen 
Norden". 

Sisäasiainministeriö asetti 197 4 toimikun
nan, jonka tehtävänä oli selvittää, miten toi
saalta teollisuuden ja toisaalta yksityistalouk
sien ja niihin verrattavien myrkyllisten ja mui
den haitallisten jätteiden vaarattomaksi teke
minen tulisi järjestää. Tämä ongelmajätetoimi
kunta päätyi mietinnössään (komiteanmietintö 
1975: 102) ehdottamaan valtion ongelma
jätelaitoksen pemstamista, joka huolehtisi koko 
maan ongeLmajätteistä. Samoin se teki ehdo
tuksen ongelmajätelaitosta koskevaksi lainsää
dännöksi. 

Ongelmajätetoimikunnan ehdotusta ei kuiten
kaan ryhdytty valtiontaloudellisista syistä to
teuttamaan. Tämä ratkaisu teki samalla tarpeet
tomaksi jatkaa sellaisen lainsäädännön kehittä
mistä, jota toimikunta oli ehdottanut. 

Sisäasiainministeriö asetti sittemmin 1978 
työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella yh
te1spohjoismaisten selvitysten ja sisäasiainminiis
teriössä suoritetun alustavan valmistelun poh
jalta ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi on-
gelmajätteistä. . 

Tämä ongelmajätelakityöryhmä nojautui työs
sään erityisesti Ruotsin voimassa olevaan on
gelmajätelainsäädäntöön, mikä vuorostaan pe
rustuu yhteispohjoisma1sen työryhmän ehdotuk" 
seen. Työryhmällä oli käytettävänään YK:n 
Euroopan talouskomission ( ECE) asiaa koske
vat ·suunnitelmat. Työryhmä perehtyi myös 
Euroopan talousyhteisön ( EEC) asiaa koske
viin ohjeisiin. ' 
· Työryhmä ehdotti (komiteanmietintö 1978: 
45) ongelmajätteitä koskevan erillislain säätä
mistä. Mietinnöstä saaduissa lausunnoissa puol
lettiin voimakkasti ehdotetun lainsäädännön 
tarpeellisuutta, mutta useassa lausunnossa pidet
tiin parempana säännösten sisällyttämistä jäte
huoltolakiin. Esillä olevassa lakiehdotuksessa on 
noudatettu viimeksi main1ttua menettelytapaa~ 

Esitystä valmisteltaessa on oltu yhteydessä 
asian kannalta tärkeisiin yhteisöihin ja alan 
asiantuntijoihin. Lisäksi ehdotuksesta on han
kittu jätehuollon neuvottelukunnan lausunto. 
Neuvottelukuntaan kuuluvat kauppa- ja teolli-

suusminiisteriön, vesihallituksen, lääkintöhalli
tuksen, Finlands svenska kommunförbundin, 
Kiinteistötyöntekijäin Liiton, Suomen Jätehuol
toliiton, Suomen Jäteraa:ka-aineliiton, Suomen 
Kaupunkiliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suo
men Kunnallisliiton, Teollisuuden Keskusliiton 
ja alan tutkimuiksen (Oy Partek Ab, tek
nillinen korkeakoulu ja valtion teknillinen tut
kimuskeskus) edustajat. 

4. E s i t y k s e n o r g a n i s a t ori s e t j a 
t a 1 o u d e 11 i s e t v a i k u t u k s e t. 

Ongelmajätteitä koskevien ehdotusten toteut
tamisesta aiheutuisi valtiolle vähäisiä hallinnolli
sia kustannuksia. Kunnille tulisi jonkin verran 
kustannuksia lisääntyvistä valvontatehtävistä. 
Ongelmajätteen tuottajien jätehuoltokustannuk
set lisääntyisivät nykyisestä jossakin määrin, 
mikä johtuisi ennen muuta ongelmajätteiden kä
sittelyä koskevien vaatimusten tiukentumisesta, 
mutta myös jätteen merkitsemistä, pakkaamista, 
säilyttämistä ja tietojen antamista koskevista 
säännöksistä. Myös ongelmajätteiden käsittely
laitoksille ja -paikoille asetettavat uudet ympä
ristönsuojeluvaatimukset aiheuttaisivat näille li
säkustannuksia, samoin kuin mahdollinen vel
vollisuus osallistua ongelmajätJteiden alueellisen 
keräystoiminnan järjestämiseen. 

Ehdotuksen toteuttamisesta seuraisi ·myös 
.taloudellisia hyötyjä. Lähinnä nämä olisivat 
luonteeltaan kansantaloudellisia ja ne saavutet
taisiin väh1tellen parantuneena ympäristön laa
tuna, raaka-aineiden käytön tehostumisena, 
energian säästymisenä ja tuontitarpeen supistu
misena. Ongelmajätteiden huollon asianmukai
nen järjestäminen Hsäisi myös jonkin verran 
työpaikkoja jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja 
käsintelyn toteutuksessa. Paikallisten ympäristö
vaurioiden korjaamiskustannusten todennäköi
nen supistuminen olisi luettava välittömiin lii
ketaloudellisiin hyötyihin. 

Jätteen kuljetusta koskevan siirtymäsäännök
sen muutosehdotuksen toteuttamisesta ei aiheu
tuisi kansantaloudellisia eikä valtiontaloudelli
sia kustannuksia, koska tarvittava kuljetuska
lus•to on olemassa. Kysymys olisi ainoastaan 
taaja-asutusalueiden jätteenkuljetuksen organi
soinnista. Kunnallistaloudelliset kustannukset 
riippuisivat kokonaan siitä, millaiseen kuljetus
järjestelmään kunnassa päädyttäisiin. Todennä
köistä on, että pienissä ja keskisuurissa kun-
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nissa päädY'ttäisiin yleisesti sopimusperusteiseen 
kuljetukseen ja isoimmissa kunnissa sellaiseen 
kunnan järjestämään kuljetukseen, jossa alan 
yritykset suorittaisivat kuljetuksen kunnan lu
kuun.· Ilmeisesti vain harvoissa tapauksissa kun
ta ryhtyisi hankkimaan omaa kuljetuskalustoa. 
Viimeksi mainituissa tapauksissa kunnalle aiheu
tuisi lisäksi jonkin verran hallintoku&tannuksia. 
On kuitenkin huomattava, että kunta voisi pe
riä kaikki investointi- ja käyttökustannukset jä
tehuoltomaksuina edelleen kiinteistön haltijoil
ta. Kiinteistön haitijoille nopeutetusta siirtymi
sestä lain mukaisiin kuljetusjärjestelmiin ei si
nänsä aiheutuisi nettomääräisiä lisäkustannuk
sia. Sen sijaan välillisesti saattaisi joillekin kiin
teistöille aiheutua kustannuksia siitä, että eräät 
jätteiden keräilyä koskevat velvohteet nii
hin mahdollisesti Hittyvine hankintoineen tuli
sivat toteutettaviksi samalla kertaa. 

Kuljetuska1uston lunastusta koskevan sään
nöksen muutosehdotuksen toteuttaminen ei ai
heuttane käytännössä kustannusvaikutuksia. 

5. Muita e s i t y k se en vai k u t tavia 
seikkoja. 

Ehdotuksella on liiDtymäkohtia muihin val
misteilla oleviin säädösehdotuksiin ja suunnitel
miin. 

Myrkkylain muutosta valmistellaan sosiaali
ja terveysministeriössä myrkkyasiain neuvotte
lukunnan ehdotuksen ja siitä saatujen lausunto
jen pohjalta. 

Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koske
vat kansainvälisen IMDG-koodin mukaiset 
määräykset ovat valmisteilla merenkulkuhalli
tuksessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1 §. Jätehuoltolain soveltamisalaa ehdote
taan täsmennettäväksi siten, että laki ei kos
kisi radioaktiivisia jätteitä eikä räjähdysaine
jätteitä, joista on säädetty erikseen. Radio
aktiivisia jätteitä koskevat säännökset sisäl
tyvät säteilysuojauslakiin ( 17 4/57) ja -ase
tukseen (328/57), atomienergialakiin ( 356/ 
57) ja -asetukseen (75/58) sekä atomivastuu
la!kiin ( 484/72) ja atomivastuulain soveltami
sesta annettuun asetukseen ( 486/72). Ehdo
tuksia ydinjätteitä koskeviksi erityissäännöksik
si valmistdlaan parhaillaan kauppa- ja teoHi
suusministeriön asettamassa toimikunnassa. Rä
jähdysaine,jätteitä koskevat säännökset sisältyvät 
räjähdysvaarallisista aineista annettuun lakiin 
sekä räjähdysaineasetukseen ( 696/71), jonka 
tilalle 1 päivänä heinäkuuta 1980 tulee räjäh
dystarvikeasetus ( 85/80). Lisäksi on annettu 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjäh
dystarvikkeista (130/80), joka tulee voimaan 
1 päivänä heinäkuuta 1980. Sillä kumotaan 
voimassa oleva päätös räjähdysaineista ( 972/ 
71). 

Samoin ehdotetaan, että puolustusministeriön 
hallinnonalalla tapahtuvassa toiminnassa synty
vien jätteiden jätehuolto voitaisiin järjestää lain 
säännöksista poiketen sellaisissa tapauksissa, 
joissa -lain säännösten noudattaminen voisi pal-

jastaa valtakunnan turvallisuuden kannalta sa" 
lassapidettäviä asioita tai joissa lain mukaisen 
jätehuollon toteuttaminen tuottaisi ilmeisiä han
kaluuksia. Näissä tapauksissa puolustusministe
riö määräisi jätehuoltoa koskevista järjestelyistä 
sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukai-
s~ti. · 

11 a: §. Jätteen tuottajalla on usein parhaa:r 
mahdollisuudet huolehtia siitä, että ongelma
jäte saa laatunsa mukaisen jätehuollon. Sen 
vuoksi jätteen tuottajan velvollisuutena olisi 
merkitä jäte ja antaa siitä kuljetusta ja kä
sittelyä varten tarvittavat tiedot. Merkitsemi~ 
sessä noudatettaisiin pääsääntöisesti olemassa 
olevia vaarallisten aineiden merkitsemistä kos~ 
kevia säännöksiä ja määräyksiä. Jätteen tuot~ 
tajan olisi myös huolehdittava ongelmajätteen 
huolellisesta ja turvallisesta pakkaamisesta ja 
säilyttämisestä. 

12 §. Säännöksen soveltamisalaa ehdotetaan 
supistettavaksi siten, että kunta voisi määrätä 
iätreen uudelleen- tai muusta hyötykäytöstä vain 
siinä tapauksessa, että se on itse järjestänyt 
jätteenkuljetuksen (kunnan järjestämä jätteen• 
kuljetus). · 

15 a §. Jätehuoltolain 15 §:n mukaan on 
järjestetyn jätehuollon ulkopuoleHa olevan kiin~ 
teistön haltijan itse huolehdittava jätteenkulje-

, 
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tuksesta. Ehdotuksen mukaan velvoitettaisiin 
myös ongelmajätteen tuottaja omalta osaltaan 
huolehtimaan jätteenkuljetuksen asianmu'kaisuu
desta. Tä1lä olisi merkitystä tapauksissa, joissa 
ongelmajätteen tuottaja ei ole samalla kiinteis
tön haltija. 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittaja olisi 
velvollinen toimittamaan jätteen sen tuottajan 
ohjeiden mukaisesti tämän ilmoittamaan käsitte
lylaitokseen tai -paikkaan siten, ettei kuljetuk
sesta aiheudu haittaa ympäristölle. Kuljetuksen 
suorittajan tulisi olla myös omalta osaltaan 
vastuussa ongelmaiätteestä ja palauttaa se tuot
tajalle, jos jätettä ei otettaisi vastaan missään 
sen tuottajan ilmoittamassa käsittelylaitoksessa 
tai -paikassa. Poikkeaminen tiekuljetussopimus
lain mukaisesta menettelystä olisi tarpeen siksi, 
että kyseessä on yleensä arvoton esine tai aine, 
jonka hukkaamiseen tällaisessa tapauksessa voi 
syntyä huomattava houkutus. 

Sen ohella, mitä 1 ja 2 momenteissa säädet
täisiin, olisi ongelmajätteen kuljetuksessa nou
datettava vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

20 §. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 
vaatimus jätteiden asianmukaisesta käsittelystä 
myös niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä kä
sitellään muualla kuin sillä syntyneitä jätteitä. 

21 §. Säännöksen ulottuvuutta ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että suunnitelman esittä
misvelvollisuus olisi kiinteistön haltijalla myös 
silloin, kun kiinteistöllä käsitellään muualla 
syntynyttä jätettä. Näin saatetaan joutua teke
mään esimerkiksi silloin, kun käsitellään vesi
alueiLla sattuneiden onnettomuuksien johdosta 
muodostuneita jätteitä. Yleisimmin se kuitenkin 
tulee kysymykseen teollisuuslaitoksen ottaessa 
käsiteltäväkseen toisessa laitoksessa muodostu
nutta jätettä. Päällekkäisen valvonnan välttämi
seksi ehdotetaan, ettei suunnitelmaa tarvitsisi 
esittää yleisestä jätteiden käsittelypaikasta eikä 
23 § :n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla 
tapahtuvasta toiminnasta. 

23 §. Ongelmajätteiden vaarattomaksi teke
miseen tai muuhun käsittelyyn olisi pääsääntöi
sesti hankittava erityinen käsittelylupa. Luvan 
tarkoituksena olisi varmistaa ongelmajätteiden 
käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus. Lupa
menettelyn avulla voitaisiin myös ohja,ta on
gelmajätteiden käsittelytoimintaa siten, että se 
täyttäisi mahdollisimman hyvin sekä valtakun
nalliset että alueelliset tarpeet. Lupaviranomai
sena toimisi sisäasiainministeriö, jolle jätehuol
tolain mukaan kuuluu alan ylin johto ja val-

vonta. Asetukseen on tarkoitus ottaa säännös, 
jonka mukaan lupapäätösten valmistava käsit~ 
tely tapahtuisi asianomaisessa lääninhallitukses
sa. Asetuksella voitaisiin 45 § :ään lisättäväksi 
ehd:otettavan 2 momentin mukaan myös siirtää 
s1säasiainministeriön toim1valtaa tässä asiassa 
lääninhalli tu:ksille. 

Luvanhakuvelvollisuutta ei ehdoteta ulotetta
vaksi sellaisiin teollisuus-, palvelu- tai näihin 
rinnastettavaa toimintaa harjoittaviin laitoksiin, 
joilla on mahdollisuus itse käsitellä toiminnas
saan syntyviä ongelmajätteitä. Tällaisia laitok
sia olisivat esimerkiksi monet teollisuuslaitok
set, sairaalat ja lämpövoimalat. Jätteen synty
paikalla tapahtuvassa käsittelyssä vältyttäisiin 
muun muassa kuljetuskustannuksilta sekä kul
jetuksiin liittyviltä vaaratekijöiltä. Kyseiset lai
tokset voisivat ilman käsittelylupaa vastaanot
taa ja käsitellä myös muualla syntyneitä ongel
majätteitä, jos niiden käsittely muodostaisi vain 
vähäisen osan laitoksen omien ongelmajätteiden 
käsittelystä tai laitoksen omien ongelmajätettä 
vastaavien aineiden käytöstä. Ilman lupaa ta
pahtuvaa toimintaa valvottaisiin näissä tapauk
sissa jätehuoltolain 21 §:n mukaisten jätehuol
tosuunnitelmien avulla. Ilman lupaa saisi myös 
esikäsitellä ongelmajätteitä 17 § :n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitetussa ongelmajätteiden vas
taanottopaikassa. 

23 a §. Käsittelylaitoksen tai -paikan perus
tamisen olisi oltava tarpeellinen ja tarkoituk
senmukainen yleisen edun kannalta. Alalla saat
taa ennestään olla käyttämätöntä kapasiteettia. 
Suunniteltu laitos voisi olla tarkoitettu käsitte
lemään vain suppeaa ongelmajätevalikoimaa tai 
keskittymään ainoastaan taloudellisesti kannat
tavimpaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Tällais
ten hankkeiden toteuttaminen olisi omiaan vai
keuttamaan muiden ongelmajätelaitosten toi
mintaa eikä luvan myöntämistä niille voitaisi 
pitää yleisen edun mukaisena. Käsittelylaitoksen 
tai -paikan toiminnan tulisi olla sopusoinnussa 
myös ongelmajätteiden käsittelyn järjes,tämistä 
koskevien valtakunnallisten kehittämisnäkökoh
tien kanssa. Tämä olisi tarpeen siksi, että pääs
täisiin järkeviin laitoskokoihin, saataisiin käsit
tely valtakunnallisesti ja alueellises,ti kattavaksi 
sekä mahdollisimman monelle ongelmajätelajille 
taloudellisesti edulliseksi. 

Ongelmajätteiden käsittelyn tuloksena saattaa 
ilmaan, veteen tai maahan joutua myrkyllisiä tai 
muuten haitallisia aine1ta. Käsittelylaitoksen tai 
-paikan terveys- ja vesistövaikutukset olisi selvi
tettävä erityisiakien, kuten terveydenhoitolain 
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ja vesilain, mukaisissa menettelyissä. Näiden la
kien edellyttämät luvat tulisi pyrkiä hankki
maan ennen käsittelyluvan hakemista. 

Luvan hakijalla tulisi myös olla käytettävä
nään seliainen asiantuntemus, jota käsiteltävät 
aineet ja käsittelymenetelmät edellyttävät. Vaa
timukset olisivat soveltuvin osin samat kuin 
myrkkyasetuksen ja palavista nesteistä annetun 
asetuksen mukaiset valmistuksesta vastaavan 
johtajan pätevyysvaatimukset. 

Ongelmajätteiden käsittelyn tulisi olla talou
dellisesti vakaalla pohjalla, jotta toiminnan epä
varmuudelta ja vaarailta vältyttäisiin. Toimin
nan harjoittajan vakavaraisuus tai asetettu va
kuus muodostaisi riittävän takeen toiminnan 
turvaamiseksi tässä suhteessa sekä mahdollis
taisi ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset 
toimet, kuten käsittelylaitoksen tai -paikan 
kunnostamisen toiminnan päätyttyä. 

Ongelmajätteiden käsittelylupaa hakevan tu
lisi tarvittaessa sitoutua osallistumaan ongelma
jätteiden alueellisen keräystoiminnan järjestämi
seen. Käytännössä tämä tarkoittaisi joko oman 
keräysjärjestelmän perustamista tai osallistumis
,ta toisen järjestämän keräystoiminnan kustan
nuksiin. Molemmissa tapauksissa kustannukset 
voitaisiin periä edelleen jätteen tuottajilta. 

Käsittelylupa olisi myönnettävä, milloin edel
lä mainitut oikeudelliset edellytykset ovM ole
massa. 

Käsittelylupa voitaisiin antaa joko yleisenä 
tai se voitaisiin rajoittaa koskemaan vain tiet
tyjä ongelmajätteitä. Asianmukaisen ja ympäris
tönsuojelun kannalta hyväksyttävän käsittelyn 
toteuttamiseksi lupaan voitaisiin liittää tarpeel
lisiksi katsottavia ehtoja. 

23 b §. Koska ongelmajätteiden käsittelyn 
laajentamisella saattaa olla samoja vaikutuksia 
kuin uuden käsittelylaitoksen tai -paikan perus
tamisella, olisi myös toimintaa Iaajennettaessa 
haettava käsittelylupa. Se haettaisiin ja myön
nettäisiin samassa järjestyksessä kuin käsittely
lupa. 

Koska lupaviranomaisen olisi tunnettava kaik
kina ajankohtina käytettävissä olevat ongelma
jätteiden käsittelymahdollisuudet, käsittelyluvan 
saaneen toiminnan supistamisesta 1tai toiminnan 
lopettamisesta tulisi viipymättä Ilmoittaa lupa
viranomaiselle. 

23 c §. Käsittelylupa v01tals11n peruuttaa 
määräajaksi tai kokonaan, jos hakija ei enää täy
tä luvan saamisen edellytyksiä. Lupa voitaisiin 
peruuttaa myös, jos siinä määrättyjä rajoituksia 
tai ehtoja taikka käsittelyä koskevia yleisiä sään-

nöksiä tai määräyksiä ei noudateta. Lupaa ei sen 
sijaan voitaisi peruuttaa sen perusteella, että toi
mintaa ei enää voitaisi pitää yleisen edun kan
nalta tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena; 
Käsittelyluvan peruuttaminen tulisi kysymyk
seen äärimmäisenä keinona, milloin muut keinot 
eivät ole johtaneet taikka ilmeisesti eivät joh
taisi toivottuun tulokseen. 

23 d §. Käsittelyluvan saaneen käsittelylai
toksen tai -paikan toiminnan keskeyttäminen 
voisi tulla kysymykseen, milloin olisi tarpeen 
nopeasti lopettaa ympäristölle vaaraa tai hait
taa aiheuttava ongelmajätteiden käsittely. Koska 
puute käsittelytoiminnassa voi myös olla hel
posti korjattavissa, ei luvan peruuttaminen olisi 
asianmukaista, vaan olisi käytettävä toiminnan 
keskeyttämistä. Vaaraa saattaa aiheuttaa myös 
toiminnan tekninen taso, jonka käyttövarmuu
deltaan tulisi vastata vaarallisten aineiden kä
sittelyssä yleisesti vaadittavaa tasoa. Tarvitta
van asiantuntemuksen puute toiminnan keskey
tysperusteena takaisi sen, että käsittelyssä käy
tetään jatkuvasti ammattitaitoista henkilökun
taa. Toiminta olisi kussakin tapauksessa pidet
tävä keskeytettynä, kunnes epäkohta olisi pois
tettu. 

Keskeytettäväksi voitaisiin määrätä myös sel
lainen ongelmajätteiden käsittelytoiminta, jota 
saataisiin 23 §:n 2 momentin mukaan harjoit
taa ilman käsittelylupaa. KeskeyHämisperustee
na olisi tässä .tapauksessa toiminnasta ympäris
tölle aiheutuva merkityksellinen haitta. 

23 e §. Ennen luvan peruuttamista tai toi
minnan keskeyttämistä koskevan päätöksen te
kemistä on toiminnan harjoittajalle tai tämän 
edustajalle varattava tilaisuus selityksen anta
miseen. 

Käsittelyluvan peruuttaminen ja varsinkin 
toiminnan keskeyttäminen tulisi voida tarvit
taessa panna täytäntöön viivytyksettä. Tämän 
mahdollistamiseksi päätökset tulisi voida panna 
toimeen muutoksenhausta huolimatta. 

23 f §. Omassa maassa syntyvien ongelma
jätteiden viennin tarkkailu olisi tarpeellista, jot
ta varmistettaisiin jätteen asianmukainen, kan
sainvälisten sopimusten, kuten Suomea veivoit
tavien meriympäristön suojelua koskevien 
yleissopimusten, edellyttämä käsittely ja saatai
siin tietoja kotimaisen käsittelytoiminnan kehit
tämiseksi. Tuonnin tarkkaHu olisi tarpeen, jotta 
maahamme ei tuotaisi ongdmajätteitä, joita ei 
voida täällä käsiteLlä. 

Milloin olisi perusteltua syytä epäillä, ettei 
jäte tulisi kuljetetuksi tai käsitellyksi asianmu-
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kaisella tavalla, sisäasiainministeriö voisi tarvit
taessa kieltää ongelmajäuteen tuonnin tai vien
nin. Tässäkin tapauksessa olisi tarpeen, että pää
tös voitaisiin panna täytäntöön muutokisen
hausta huolimatta. 

Ongelmajätteiden tuonnin .tai viennin ilmoi
tusvelvollisuus ei olisi aina tarkoituksenmukai
nen, kuten esimerkiksi laivojen öljyjätteiden 
suhteen olisi asianlaita, tai tapauksissa, joissa 
jätteen ulkomaille vientiin on saatu jonkin kan
sainvälisen sopimuksen edellyt!tämä ~upa. Täl
laisten tapausten varalta sisäasiainministeriöllä 
tulisi olla oikeus myöntää poikkeuksia ilmoitta
misvelvollisuudesta. 

26 §. Vaikka jätehuoltolain 24 §:n nojalla 
annettavilla kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä 
voidaan asteittain tasoittaa jätteiden keräily- ja 
kuormausolojen eroja eri kiinteistöjen välillä, 
niitä ei voida kokonaan poistaa. Tästä syystä jä
:tehuoltomaksun määräämisen perusteena <tulisi 
voida ottaa huomioon myös jäHeiden kuljetuk
sen taloudellisuuteen huomattavasti vaikuutavat 
keräily- ja kuormausvaiheen olosuhteet yksit
täiseHä kiinteistöllä. Käytännön syistä tulisi mak
superusteena voida ottaa huomioon myös kun
nan tarjoamien keräilyvälineiden käyttäminen 
sHloin, kun kunta on järjestänyt kiinteistön 
jätteenkuljetuksen. Menettelyllä vältyttäisiin ke
räilyvälineiden käytöstä aiheutuneiden kustan
nusten erilliseltä laskuttamiselta. 

Käytettäessä jätteiden kuljetukseen erityisiä 
tiivistinlaittein varustettuja kuljetusajoneuvoja 
kuljetusmatkalla on vain vähäinen merkitys kul
jetuksen kokonaiskustannusten muodostumises
sa. Sen sijaan käytettäessä kuljetuks·een ajoneu
vossa mukana seuraavia siirtolavoja tai siirret
täviä jätesäiliöitä taikka kuljetettaessa kiinteis
tön jätteet muutoin yksittäisenä kuljetuksena 
erillään muiden kiinteistöjen jätteistä pääosa 
kuljetuskustannuksista aiheutuu kuljetusmatkan 
pituudesta. Tällaisissa tapauksissa tulisi voida 
jätehuoltomaksun määräämisperusteena ottaa 
huomioon myös kuljetusmatka. Menettely oh
jaisi samalla välttämään epätaloudellisten kulje
tusratkaisujen käyttöönottoa. 

34 §. Säännöksestä ehdotetaan poistetta
vaksi sen soveltamista tarpeettomasti rajoittava 
sanonta "muissa maissa saatujen kokemusten 
perusteella". 

38 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lääninhallitus voisi käyttää sakonuh-

kaa kunnan jätehuoltoviranomaisen esityksestä 
riippumatta. Tämä olisi tarpeen .siksi, että lää
ninhallitus voisi puuttua myös kunnan mahdol
lisiin laiminlyönteihin. 

47 §. Voimassa oleva viiden vuoden siirty
mäaika jätehuoltolain mukaisten kuljetusten jär
jestämiseen on osoittautunut liian pitkäksi. 
Tällainen siirtymäaika aiheuttaa pitkäaikaisen 
epävarmuuden •tilan, joka haittaa varsinkin kul
j-etusyritysten toiminnan suunnittelua ja on 
-omiaan ehkäisemään alalla tarvittavia uudistuk
sia. Koska kuljetustoiminnalla on varsin kes
keinen merkitys koko jätehuollon toimeenpa
nossa, heijastuu kuljetusten järjestämisen hitaus 
huomattavassa määrin koko jätehuollon toi
meenpanoon ja kehittämiseen. 

Näistä syistä ehdotetaan lain mukaisiin kulje
tusjärjestelmiin siirtymistä nopeutettavaksi si
ten, että ne olisi toteutettava kokonaisuudes
saan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1982. 
Erityisistä syistä lääninhallitus voisi antaa enin
tään kaksi vuotta lisäaikaa tässä tarkoitetun 
velvollisuuden täyttämiseen. 

48 §. Lunastusvelvollisuuden piiriin ehdote
taan otettavaksi myös kuljetuskalusto, jota on 
pääasiallisesti käytetty sellaiseen ammattimai
seen kuljetukseen rionastettavaan jätteenkulje
tukseen, johon ei tarvita liikennelupaa. Tällai
sia tapauksia on erityisesti sellaisessa jätepape
rin keräys- ja kuljetustoiminnassa, jota ei har
joiteta maksua vastaan. Säännös turvaisi alalla 
toimivan yrittäjän aseman siinä tapauksessa, 
että kunta päättää järjestää myös tällaisten 
jätteiden. kuljetuksen omalla kuljetuskalustol
laan. Ehdotettu lunastusvelvollisuus :koskisi 
ajoneuvojen lisäksi muutakin kuljetukseen tar
vittavaa kalustoa, kuten kuljetusastioita sekä 
kuljetusta varten tarvittavia pa:kkauslaitteita. 

Voimaantulosäännös. Ehdotettu laki tulisi 
saattaa voimaan vuoden 1980 aikana. Ennen 
tämän lain voimaantuloa harjoitettuun ongelma
jätteiden käsittelyyn olisi käsittelylupaa haetta
va kuuden kuukauden kuluessa lain voimaan
tulosta. Toiminta olisi vuorostaan saatettava 
lain edellyttämään kuntoon lupapäätöksessä ase
tettavan määräajan kuluessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti . 
muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 12 ja 20 §, 21 

§:n 1 momentti, 23 §, 26 §:n 2 momentti, 34 §, 38 §:n 2 momentti ja 47 §, sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 11 a, 15 aja 23 a-23 f sekä niistä 23 f 

§:n edelle uusi alaotsake, 26 §:ään uusi momentti, 45 §:än uusi 2 momentti ja 48 §:ään 
uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 §. 

Tätä lakia ei sovelleta radioaktiivisen jät
teen eikä räjähdysainejätteen jätehuoltoon. 

Puolustusministeriön hallinnonalalla tapahtu
vas;sa to1minnassa syntyvien jätteiden jätehuolto 
voidaan järjestää tämän lain säännöksistä poi
keten, milloin lain soveltaminen voisi vaarantaa 
valtakunnan · turvallisuuden vaatiman asioiden 
salassapidon tai milloin lain mukaista jätehuol
toa ei voida järjestää ilman erityistoimia. Jäte
huoltoa koskevista järjestelyistä määrää näissä 
tapauksissa puolustusministeriö sisäasiainminis
teriön :antamien ohjeiden mukais,esti. Kohteet ja 
toiminnat, joiden jätehuolto järjestetään tässä 
momentissa tarkoitetulla tavalla, määrää puo
lustusministeriö ,sisäasianministeriön suostumuk
sella. 

Jätteiden keräily. 

11 a §. 
Ongelmajätteen tuottajan on huolehdittava 

ongelmajätteen asianmukaisesta pakkaamisesta 
ja säilyttämisestä sekä jätteen merkitsemisestä, 
niin kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 
Hänen on myös huolehdittava ongelmajätteen 
käsittelyä varten tarpeellisten tietojen antami
sesta. 

12 §. 
Kunnan jätehuoltoviranomaisella on oikeus 

määrätä 13 § :n 1 momentin mukaiseen kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden 
kiinteistöjen jätteiden käytöstä uudelleen tai 
muutoin hyödyksi siitä alkaen, kun jätteet on 
koottu Jciinteistöllä niille varattulliin paikkoi
hin. 
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Jätteiden kuljetus. 

15 a §. 
Ongelmajätteen tuottajan on huolehdittava 

siitä, että ongelmajäte kuljetetaan asianmukai
seNa tavalla käyttäen sellaista kuljetuksen suo
rittajaa, jolla on tehtävään riittävät edellytyk
set. 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on 
huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljetetaan 
jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittelypai:k
kaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa vas
taan, on kuljetuksen suorittajan palautettava 
ongelmajäte sen tuottajalle. 

Sen ohella, mitä 1 ja 2 momentissa on sää
detty, ongelmajätteen kuljetuksessa on nouda
tettava, mitä vaarallisten aineid~n kuJ.jettamises
ta on erikseen säädetty tai ·määrätty. 

Jätteiden käsittely. 

20 §. 
Jos kiinteistön jätteitä ei toimiteta käsitel

täväksi yleisiin jätteiden käsittelypaikkoihin, 
kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden 
asianmukainen käsittely. Samoin on järjestettä
vä jätteiden käsittely, jos kiinteistöllä käsitel
lään muualla syntyneitä jätteitä~ 

21 §. 
Milloin kiinteistön haltijan on 20 §:n mu

kaisesti järjestettävä jätteiden käsittely ja kiin
teistöllä syntyy tai siellä käsitellään ominai
suuksiltaan tai laadultaan sellaista jätettä kuin 
16 §:n 2 momentissa tarkoitetaan tarkka poik
keuksellisen paljon muuta jätettä, kiinteistön 
haltijan on esitettävä kunnan jätehuoltoviran
omaisen tai sisäasiainministeriön määräämissä 
tapauksissa lääninhallituksen hyväksyttäväksi 
suunnitelma kiinteistön jätehuollon järjestämi-
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sestä. Milloin jätteiden maara tai koostumus 
muuttuu olennaisesti, on esitettävä tarkistettu 
suunnitelma. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvit
se esittää yleisen jätteiden käsittelypaikan eikä 
23 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla 
tapahtuvan toiminnan osalta. 

23 §. 
Ongelmajätteitä ei saa niiden vaarattomaksi 

tekemiseksi käsitellä ilman sisäasiainministeriön 
myöntämää lupaa ( käsittelylupa). 

Ilman lupaa saa kuitenkin käsitellä omassa 
toiminnassa syntyneitä ongelmajätteitä sekä 
myös muualla syntyneitä ongelmajätteitä, jos 
niiden käsittely muodostaa vain vähä1sen osan 
omien ongelmajätteiden käsittelystä tai ongel
majätteitä vastaavien aineiden käytöstä. Ilman 
lupaa saa ongelmajätteitä esikäsitelli:i myös 17 
§ :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa on
gelmajätteiden vastaanottopaikassa. 

23 a §. 
Käsittelylupa myönnetään, jos: 

1) käsittelylaitoksen tai -paikan perustami
nen taikka ongelmaji:itteiden käsittely katsotaan 
yleisen edun sekä ongelmajätehuollon valtakun
nallisen kehittämisen kannalta tarpeelliseksi ja 
tarkoituksenmukaiseksi; 

2) käsittelylaitos tai -paikka taikka ongel
majätteiden käsittely täyttävät ympäristönsuo
jelun vaatimukset; 

3) luvan hakijalla on käytettävänään riittä
vä asiantuntemus; 

4) hakija on vakavarainen tai asettaa riittä
vän vakuuden; ja 

5) hakija sitoutuu tarvittaessa osallistumaan 
ongelmajätteiden alueellisen keräystoiminnan 
järjestämiseen. 

Käsittelylupa voidaan rajoittaa koskemaan 
tietynlaisia ongelmajätteitä. Lupaan voidaan 
liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 

23 b §. 
Toiminnan laajentamista koskeva lupa hae

taan ja myönnetään samassa järjestyksessä kuin 
käsittely lupa. 

Toiminnan olennaisesta supistamisesta tai toi
minnan lopettamisesta on tehtävä viipymättä 
ilmoitus sisäasiainministeriölle. 

23 c §. 
Käsittelylupa voidaan peruuttaa määräajaksi 

tai kokonaan, jos luvan haltija: 

1) ei enää täytä käsittelyluvan saamiseksi 
asetettuja, 23 a §:n 1 momentin 2-5 kohdas
sa tarkoitettuja edellytyksiä; 

2) ei noudata käsittelyluvassa asetettuja 23 a 
§:n 2 momentissa tarkoitettuja rajoituksia tai 
ehroja; taikka 

3) ei noudata annettuja säännöksiä tai mää
räyksiä. 

23 d §. 
Käsittelyluvan saaneen käsittelylaitoksen tai 

-paikan toiminnan taikka muun ongelmajättei
den käsittelyn sisäasiainministeriö voi määrätä 
keskeytettäväksi, jos: 

1) käsittelytoiminnasta aiheutuu merkityksel
listä haittaa ympäristölle; 

2 ) luvan saaneen toiminnan tekninen taso 
ei vastaa käsittelyluvan ehtoja; tai jos 

3) luvan haltijalla ei ole käsittelyluvan edel
lyttämää asiantuntemusta. 

23 e §. 
Ennen 23 c tai 23 d § :ssä tarkoitetun päätök

sen tekemistä on toiminnan harjoittajalle tai 
tämän edustajalle varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen. 

Käsittelyluvan peruuttamista tai toiminnan 
keskeyttäm1stä koskeva päätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 

Ongelmajätteiden tuonti ia vienti. 

23 f §. 
Joka aikoo tuoda maahan tai viedä maasta 

ongelmajätettä, on velvollinen vähintään 30 päi
vää ennen tuontia tai vientiä ilmoittamaan 
asiasta sisäasiainministeriölle. 

Sisäasiainministeriö voi kieltää ongelmajät
teen tuonnin tai viennin, jos on perusteltua syy
tä epäillä, että jäte ei tule kuljetetuksi tai käsi
tellyksi ympäristönsuojelun tai jätehuollon jär
jestämisen kannalta hyväksyttävällä tavalla. 
Kieltoa on noudatettava muutoksenhausta huo
limat,ta. 

Sisäasiainministeriö 'Voi myöntää poikkeuksia 
1 momentissa tarkoitetusta ilmoittamisvelvolli
suudesta. 

26 §. 

Jätehuoltomaksun määräämisen yleisinä pe
rusteina ovat jätteiden laji, laatu, määrä ja nou
tokerrat. Perusteina saadaan lisäksi ottaa huo
mioon jätteiden keräily- ja kuormausolot kiin
teistöllä sekä kunnan keräilyvälineiden käyttä
minen. 
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Jätehuoltomaksun määräämisen perusteena 
saadaan ottaa huomioon myös kuljetusmatka, 
jos jäte kuljetetaan keräilyvälineenä käytettäväs
sä jätesäiliössä tai muutoin yksi,ttäisenä kulje
tuksena. 

34 §. 
Jos kulutushyödykkeen pakkaukseksi tarkoi

tetun vähittäismyyntipäällyksen on todettu ai
heuttavan tai sen voidaan odottaa aiheuttavan 
merkityksellisiä lisäkustannuksia tai huomatta
via vaikeuksia jätehuoliolle tai ympäristön eri
tyistä roskaantumista, valtioneuvosto voi rajoit
taa myyntipäällyksen käyttöä tai kieltää sen 
taikka määrätä sille erityisen palautusmaksun. 

38 §. 

Lääninhallitus voi sakon uhalla velvoittaa 
sen, joka laiminlyö 'tämän lain taikka sen no
jaila annettujen säännösten tai määräysten nou
dattamisen, täyttämään velvollisuutensa. 

45 §. 

Sisäasiainministeriölie 23 ja 23 a-23 e § :n 
mukaan kuuluvaa toimivaltaa voidaan asetuk
sella siirtää lääninhallitukselle. 

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1980. 

47 §. 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen on siirryttä

vä viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1982. 
Erityisistä syistä lääninhallitus voi kunnan

valtuustJon esityksestä myöntää kunnalle o~keu
den lykätä järjestettyyn jätteenikuljetukseen siir
tymistä enintään 1 päivään huhtikuuta 1984. 

48 §. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
kuljetuskalustoa, jota on pääasiallisesti käytetty 
sellaiseen ammattimaiseen rinnastettavaan jät
teenkuljetukseen, johon ei tarvita liikennelupaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa harjoitettuun 
ongelmajätteiden käsittelyyn on käsittelylupa 
haettava kuuden kuukauden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta ja toiminta saatettava tä
män lain edellyttämään kuntoon päätöksessä 
asetettavan määräajan kuluessa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 
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Liite 

Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta.· 

Eduskunnan päätöksen mukaises,ti 
muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain ( 673/78) 12 ja 20 §, 21 §:n 

1 momentti, 23 §, 26 §:n 2 momentti, 34 §, 38 §:n 2 momentti ja 47 §, sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, laJ.ci.in uusi 11 a, 15 aja 23 a-23 f § sekä niistä 23 f 

§:n edelle uusi väliotsake, 26 §:ään uusi 3 momentti, 45 §:ään uusi 2 momentti ja 48 §:ään 
uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

1 §. 

12 §. 
Kunnan jätehuoltoviranomaisella on oikeus 

määrätä 13 §:n mUJkaisesti järjestettyyn jätteen
kuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen jättei
den käytöstä uudelleen tai muutoin hyödyksi 
siitä alkaen, kun jätteet on koottu kiinteistöllä 
niille varattulliin paikkoihin. 

Tätä lakia ei sovelleta radioaktiivisen jätteen 
eikä räjähdysainejätteen jätehuoltoon. 

Puolustusministeriön hallinnonalalla tapahtu
vassa toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuolto 
voidaan järjestää tämän lain säännöksistä poi
keten, milloin lain soveltaminen voisi vaarantaa 
valtakunnan turvallisuuden vaatiman asioiden 
salassapidon tai milloin lain mukaista jätehuol
toa ei voida järjestää ilman erityistoimia. Jäte
huoltoa koskevista järjestelyistä määrää näissä 
tapauksissa puolustusministeriö sisäasiainminis
teriön antamien ohjeiden mukaisesti. Kohteet ja 
toiminnat, joiden jätehuolto järjestetään tässä 
momentissa tarkoitetulla tavalla, määrää puo
lustusministeriö sisäasianministeriön suostumuk
sella. 

Jätteiden keräily. 

11 a §. 
Ongelmajätteen tuottajan on huolehdittava 

ongelmajätteen asianmukaisesta pakkaamisesta 
ja säilyttämisestä sekä jätteen merkitsemisestä, 
niin kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 
Hänen on myös huolehdittava ongelmajätteen 
käsittelyä varten tarpeellisten tietojen antami
sesta. 

12 §. 
Kunnan jätehuoltoviranomaisella on oikeus 

määrätä 13 § :n 1 momentin mukaiseen kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden 
kiinteistöjen jätJteiden käytöstä uudelleen tai 
muutoin hyödyksi siitä alkaen, kun jätteet on 
koottu kiinteistöiUä niille varattulliin paikkoi
hin. 
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Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

Jätteiden kuljetus. 

15 a §. 
Ongelmajätteen tuottajan .on huolehdittava 

siitä, että ongelmajäte kuljetetaan asianmukai
sella tavalla käyttäen sellaista kuljetuksen suo
rittajaa, jolla on tehtävään riittävät edellytykset. 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on 
huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljetetaan 
jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittelypaik
kaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa vas
taan, on kuljetuksen suorittajan palautettava on
gelmajäte sen tuottajalle. 

Sen ohella mitä 1 ja 2 momentissa on sää
detty, ongelmajätteen kuljetuksessa on nouda
tettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettami
sesta on erikseen säädetty tai määrätty. 

Jätteiden käsittely. 

20 §. 
Jos kiinteistön jätteitä ei toimiteta käsiteltä

väksi yleisiin jätteiden käsittelypaikkoihin, kiin
teistön haLtijan on järjestettävä jätteiden asian
mukainen käsittely. 

21 §. 
Milloin kiinteiSJtön haltijan on 20 § :n mukai

sesti järjestettävä jätteiden käsittely ja kiinteis
töllä syntyy ominaisuuksiltaan tai laadultaan 
sellaista jätettä kuin 16 §:n 2 momentissa tar
koitetaan taikka poikkeuksellisen paljon muuta 
jätettä, kiinteistön haltijan on esitettävä kunnan 
jätehuoltoviranomaisen 'tai sisäasiainministeriön 
määräämissä .tapauksissa lääninhallituksen hy
väksyttäväksi suunnitelma kiinteistön jätehuol
lon järjestämisestä. Milloin jätteiden määrä tai 
koostumus muuttuu olennaisesti, on esitettävä 
tarkistettu suunnitelma. 

23 §. 
Ongelmajätteiden edelleen käsittelemiseksi 

tarvittävista toimenpiteistä säädetään erikseen. 

20 §. 
Jos kiinteistön jätteitä ei toimiteta käsiteltä

väksi yleisiin jätteiden käsittelypaikkoihin, kiin
teiSJtÖn haltijan on järjestettävä jätteiden asian
mukainen käsittely. Samoin on järjestettävä jät
teiden käsittely, jos kiinteistöllä käsitellään 
muualla syntyneitä jätteitä. 

21 §. 
Milloin ~kiinteistön haltijan on 20 §:n mukai

sesti järjestettävä jätteiden käshtely ja kiinteis
töllä syntyy tai siellä käsitellään ominaisuuksil
taan tai laadultaan sellaista jätettä kuin 16 §:n 
2 momentissa ~tarkoitetaan taikka poikkeuksel
lisen paljon muuta jätettä, kiinteistön haltijan 
on esitettävä kunnan jätehuoltoviranomaisen 
tai sisäasiainministeriön määräämissä tapauksis
sa lääninhallituksen hyväksyttäväksi suunnitel
ma kiinteistön jätehuollon järjestämisestä. Mil
loin jätteiden määrä tai koostumus muuttuu 
olennaisesti, on esitettävä tarkistettu suunnitel
ma. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse esittää 
yleisen jätteiden käsittelypaikan eikä 23 §:n 1 
momentissa tarkoitetun luvan nojalla tapahtu
van toiminnan osalta. 

23 §. 
Ongelmajätteitä ei saa niiden vaarattomaksi 

tekemiseksi käsitellä ilman sisäasiainministe-
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Voimassa oleva laki. 

N:o 51 

Ehdotus. 

riön myöntämää lupaa (käsittely lupa). 
Ilman lupaa saa kuitenkin käsitellä omassa 

toiminnassa syntyneitä ongelmajätteitä sekä 
myös muualla syntyneitä ongelmajätteitä, jos 
niiden käsittely muodostaa vain vähäisen osan 
omien ongelmajätteiden käsittelystä tai ongel
jätteitä vastaavien aineiden käytöstä. Ilman 
lupaa saa ongelmajätteitä esikäsitellä myös 17 
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa ongel
majätteiden vastaanottopaikassa. 

23 a §. 
Käsittelylupa myönnetään, jos: 
1) käsittelylaitoksen tai -paikan perustami

nen taikka ongelmajätteiden käsittely katsotaan 
yleisen edun sekä ongelmajätehuollon valtakun
nallisen kehittämisen kannalta tarpeelliseksi ja 
tarkoituksenmukaiseksi; 

2) käsittelylaitos tai -paikka taikka ongelma
jätteiden käsittely täyttävät ympäristönsuojelun 
vaatimukset; 

3) luvan hakijalta on käytettävänään riittävä 
asiantuntemus; 

4) hakija on vakavarainen tai asettaa riittä
vän vakuuden; ja 

5) hakija sitoutuu tarvittaessa osallistumaan 
ongelmajätteiden alueellisen keräystoiminnan 
järjestämiseen. 

Käsittelylupa voidaan rajoittaa koskemaan tie
tynlaisia ongelmajätteitä. Lupaan voidaan liittää 
tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 

23 b §. 
Toiminnan laajentamista koskeva lupa hae~ 

taan ja myönnetään samassa järjestyksessä kuin 
käsittelylupa. 

Toiminnan olennaisesta supistamisesta tai toi
minnan lopettamisesta on tehtävä viipymättä il
moitus sisäasiainministeriölle. 

23 c §. 
Käsittelylupa voidaan peruuttaa määräajaksi 

tai kokonaan, jos luvan haltija: 
1) ei enää täytä käsittelyluvan saamiseksi 

asetettuja, 23 a §:n 1 momentin 2-5 kohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä; 

2) ei noudata käsittelyluvassa asetettuja 23 a 
§:n 2 momentissa tarkoitettuja rajoituksia tai 
ehtoja; taikka 

3) ei noudata annettuja säännöksiä tai mää.-
räyksiä. · 
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Voimassa oleva lak.. Ehdotus. 

23 d §. 
Käsittelyluvan saaneen käsittelylaitoksen tai 

-paikan toiminnan taikka muun ongelmajättei
den käsittelyn sisäasiainministeriö voi määrätä 
keskeytettäväksi, jos: 

1) käsittelytoiminnasta aiheutuu merkityk
sellistä haittaa ympäristölle; 

2) luvan saaneen toiminnan tekninen taso 
ei vastaa käsittelyluvan ehtoja,· tai jos 

3) luvan haltijalla ei ole käsittelyluvan edel
lyttämää asiantuntemusta. 

23 e §. 
Ennen 23 c tai 23 d §:.ssä tarkoitetun päätök

sen tekemistä on toiminnan harjoittajalle tai tä
män edustajalle varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen. 

Käsittelyluvan peruuttamista tai toiminnan 
keskeyttämistä koskeva päätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 

Ongelmajätteiden tuonti ja 
v te n t i. 

23 f §. 
Joka aikoo tuoda maahan tai viedä maasta 

ongelmajätettä, on velvollinen vähintään 30 päi
vää ennen tuontia tai t)ientiä ilmoittamaan 
asiasta sisäasiainministeriölle. 

Sisäasiainministeriö voi kieltää ongelmajät" 
teen tuonnin tai viennin, jos on perusteltua syy
tä epäillä, että jäte ei tule kuljetetuksi tai käsi
tellyksi ympäristönsuojelun tai jätehuollon jär
jestämisen kannalta hyväksyttävällä tavalla. 
Kieltoa on noudatettava muutoksenhausta hu.o
limatta. 

Sisäasiainministeriö voi myöntää poikkeuksia 
1 momentissa tarkoitetusta ilmoittamisvelvolli
suudesta. 

26 §. 

Jätehuoltomaksun määräämisen yleisinä pe
rusteina ovat jätteiden laji, laatu, määrä ja nou
tokerrat. 

Jätehuoltomaksun määräämisen yleisinä pe
rusteina ovat jätteiden laji, laatu, määrä ja 
noutokerrat. Perusteina saadaan lisäksi ottaa 
huomioon jätteiden keräily- ja kuormausolot 
kiinteistöllä sekä kunnan keräilyvälineiden 
käyttäminen. 

Jätehuoltomaksun määräämisen perusteena 
saadaan ottaa huomioon myös kuljetusmatka, 
jos jäte kuljetetaan keräilyvälineenä käytettä
vässä jätesäiliössä tai muutoin yksittäisenä kul
jetuksena. 
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Voimassa oleva laki. 

34 §. 
Jos kulutushyödykkeen pakkauk.seksi tarkoi

tetun vähittäismyyntipäällyksen on todettu ai
heuttavan tai sen muissa maissa saatujen koke
musten perusteella voidaan odottaa aiheuttavan 
merkityksellisiä lisäkustannuksia tai huomatta
via vaikeuksia jätehuoliolle tai ympäristön eri
tyistä roskaantumista, valtioneuvosto voi ra
joittaa myyntipäällyksen käyttöä tai kieltää 
sen taikka määrätä sille erityisen palautusmak
sun. 

Ehdotus. 

34 §. 
Jos kulutushyödykkeen pakkaukseksi tarkoi

tetun vähittäismyyntipäällyksen on todettu ai
heuttavan tai sen voidaan odottaa aiheuttavan 
merkityksellisiä lisäkustannuksia tai huomatta
via vaikeuksia jätehuoliolle tai ympäristön eri
tyistä roskaantumista, valtioneuvosto voi ra
joittaa myyntipäällyksen käyttöä tai kieltää 
sen taikka määrätä sille erityisen palautusmak
sun. 

38 §. 

Kunnan jätehuoltoviranomaisen esityksestä 
lääninhallitus voi sakon uhalla velvoittaa sen, 
joka laiminlyö tämän lain taikka sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten noudatta
misen, täyttämään velvollisuutensa. 

Lääninhallitus voi sakon uhalla velvoittaa 
sen, joka laiminlyö tämän lain taikka sen no
jalla annettujen säännösten tai määräysten nou
dattamisen, täyttämään velvollisuutensa. 

45 §. 

47 §. 
Kunnanvaltuusto voi päättää, että 13 §:n 1 

momentissa tarkoitettuun jätteenkuljetukseen 
siirrytään vaiheittain, kuitenkin viimeistään vii
den vuoden kuluessa tämän lain voimaantu
losta. 

Sisäasiainministeriölle 23 ja 23 a-23 e §:n 
mukaan kuuluvaa toimivaltaa voidaan asetuksel
la siirtää lääninhallitukselle. 

47 §. 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen on siirryttä

vä viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1982. 
Erityisistä syistä lääninhallitus voi kunnan

valtuuston esityksestä myöntää kunnalle oikeu
den lykätä järjestettyyn jätteenkuljetukseen 
siirtymistä enintään 1 päivään huhtikuuta 
1984. 

48 §. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
kuljetuskalustoa, jota on pääasiallisesti käytetty 
sellaiseen ammattimaiseen rinnastettavaan jät
teenkuljetukseen, johon ei tarvita liikennelu
paa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa harjoitet
tuun ongelmajätteiden käsittelyyn on käsittely
lupa haettava kuuden kuukauden kuluessa tä
män lain voimaantulosta ja toiminta saatettava 
tämän lain edellyttämään kuntoon päätöksessä 
aseteltavan määräajan kuluessa. 


