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Laki
jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jätelain (646/2011) 89 ja 108 § seuraavasti: 

89 §

Menettely jätesuunnitelmia valmisteltaessa

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa tai jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä
koskevaa erillistä suunnitelmaa valmisteltaessa on suunnitelmaluonnoksesta pyydettävä
lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liit-
tyy. Kaikille muille on varattava mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä esit-
tää siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla asiasta yleisessä tietoverkos-
sa. Mielipiteiden esittämiselle on varattava aikaa vähintään 30 päivää. Hyväksytystä suun-
nitelmasta perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon, on
tiedotettava yleisessä tietoverkossa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on valmisteltava alueellinen jätesuunnitel-
ma vuorovaikutuksessa alueen kuntien ja muiden viranomaisten sekä sellaisten alueella
toimivien toiminnanharjoittajien ja 134 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistysten ja sääti-
öiden kanssa, joiden toimialaan alueellinen jätesuunnitelma voi olennaisesti liittyä, ja ase-
tettava tätä varten yhteistyöryhmä. Alueellisen jätesuunnitelman valmistelussa on maa-
kunnan liitolle varattava tilaisuus antaa suunnitelmaluonnoksesta lausuntonsa. Osallistu-
misesta alueellisen jätesuunnitelman valmisteluun säädetään lisäksi viranomaisten suun-
nitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005).

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa tai jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä
koskevaa erillistä suunnitelmaa tarkistettaessa on noudatettava, mitä 1 momentissa sääde-
tään lausuntojen pyytämisestä ja mielipiteiden esittämisestä. Alueellista jätesuunnitelmaa
tarkistettaessa on noudatettava, mitä 2 momentissa säädetään suunnitelman valmistelusta
sekä osallistumisesta valmisteluun.

Kunnan on annettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja sen edelleen ym-
päristöministeriölle valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman laadintaa varten tar-
peelliset tiedot kunnassa syntyvistä jätteistä, jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta
sekä niitä koskevista kehittämistavoitteista.
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108 § 

Jätteen kansainvälinen siirto ja sen hyväksyminen

Jätteen kansainvälisessä siirrossa ja sen hyväksymisessä on noudatettava, mitä jätteen-
siirtoasetuksessa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään.  

Aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013
soveltamisalaan kuuluvan aluksen siirrossa purettavaksi on kuitenkin noudatettava, mitä
mainitussa asetuksessa säädetään. Asetuksen 26 artiklassa tarkoitetun luvan myöntää Suo-
men ympäristökeskus.

————
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2016.
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