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Laki
jätelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan jätelain (646/2011) 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 42 §:n 1 momentti, 129 §:n 2
momentti, 149 §:n 5 momentti ja 152 § seuraavasti:
3§
Soveltamisalan rajaukset
Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin jätteisiin:
— — — — — — — — — — — — —
6) eläimistä saataviin sivutuotteisiin siltä
osin kuin niistä säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden
terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o
1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus), mukaan lukien sivutuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluva lanta ja käsitellyt tuotteet; lakia sovelletaan kuitenkin sellai-

siin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle sijoitettaviksi tai käytettäviksi
biologisessa käsittelylaitoksessa;
— — — — — — — — — — — — —
42 §
Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte
kunnan järjestämään jätehuoltoon
Kunta voi jätteen haltijan hakemuksesta
päättää, että 32 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun jätteen jätehuolto 41 §:n 1
momentista poiketen voidaan järjestää 4 luvun mukaisesti, jos näin järjestetty jätehuolto
on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon
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järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen
toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa
ympäristölle eikä terveydelle. Päätös tehdään
määräajaksi enintään viideksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
129 §
Uhkasakko, teettämisuhka ja
keskeyttämisuhka
— — — — — — — — — — — — —
Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa,
teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
149 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen
— — — — — — — — — — — — —
Kunta, joka on ennen 1 päivää kesäkuuta
2007 järjestänyt teollisuus-, palvelu- tai
muussa elinkeinotoiminnassa syntyvän, asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavan
jätteen kuljetuksen vuoden 1993 jätelain
10 §:n 1 momentin mukaisesti muuta yhteisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen, voi jatkaa
järjestelyä asianomaisen yhteisön tai yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaolon
ajan, kuitenkin enintään 31 päivään toukokuuta 2012.
— — — — — — — — — — — — —
152 §
Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat
Edellä 32 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun jätteen haltijaan, joka vuoden 1993 jätelain mukaan ei ole velvollinen
liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen,
sovelletaan 41 §:n 1 momentissa säädettyä
velvollisuutta luovuttaa jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan 1 päivästä kesäkuuta 2014, jollei 41 §:n 2 tai 3
momentista tai 42 §:stä muuta johdu.
Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua ja juomapakkauksia koskevaa 7 lukua sovelletaan
1 päivästä toukokuuta 2013. Muihin kuin 7

luvussa tarkoitettuihin pakkauksiin 6 lukua
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä toukokuuta 2014. Mainittuihin ajankohtiin asti sovelletaan vastaavia vuoden 1993 jätelain
säännöksiä tuottajavastuusta.
Kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjätteen erilliskeräystä koskevaa 41 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta
2014.
Juomapakkausten
palautusjärjestelmään
kuuluvien pakkausten merkintöjä koskevaa
70 §:ää sovelletaan niihin juomapakkauksiin,
jotka luovutetaan kulutukseen 1 päivästä toukokuuta 2013.
Tuottajan ja tuottajayhteisön sekä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän
on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta 101 §:n mukainen hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Tuottajayhteisön,
joka huolehtii pakkausten tuottajille säädetyistä velvollisuuksista, on kuitenkin tehtävä
mainittu hakemus kahden vuoden kuluessa
lain voimaantulosta. Vuoden 1993 jätelain
mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä olevan tuottajan on vastaavasti tehtävä hakemus
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi kahden
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tuottajatiedostoon merkittyyn tuottajayhteisöön ja
tuottajaan sovelletaan vuoden 1993 jätelain
säännöksiä tuottajatiedostosta siihen asti, kun
tuottajayhteisö ja tuottaja on merkitty tämän
lain mukaiseen tuottajarekisteriin.
Painetun paperituotteen maahantuojan on
tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
Jos toiminta on tämän lain voimaan tullessa merkittynä vuoden 1993 jätelain mukaiseen jätetiedostoon, toiminnanharjoittajan on
tehtävä 94 §:n mukainen hakemus toiminnan
hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin kolmen
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään silloin,
kun vuoden 1993 jätelain mukainen ote jätetiedoston tiedoista on tarkistettava.
Tämän lain 100 §:n mukainen ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä, jota harjoitetaan lain voimaan tullessa, on tehtävä
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan, jonka on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa 120 §:n 1 momentin
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mukaisesti tai laadittava mainitun pykälän 2
momentin mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja jolle on
myönnetty ympäristölupa ennen tämän lain
voimaantuloa, on tarkistettava järjestämänsä
seuranta ja tarkkailu mainitun pykälän mukaiseksi sekä esitettävä tarkistukset tai suunnitelma lupaviranomaiselle vuoden kuluessa
lain voimaantulosta.
Kunnan ja 43 §:n mukaisen yhtiön kirjan-
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pitovelvollisuutta sekä jätteen kuljettajan velvollisuutta antaa vastaanottajalle tiedot jätteen alkuperästä koskevaa 44 §:ää sovelletaan
asianomaisen kunnan tai yhtiön tämän lain
voimaantulon jälkeen alkavan uuden tilikauden alusta, kuitenkin viimeistään 1 päivästä
toukokuuta 2013.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.
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