
 
 

 

Tiivistelmä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan aineistoista ja keskeisimmistä arvioitavista 
asioista sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelussa, 
4.5.2018: 
 
Kuntien jätehuoltovastuu 
 
Kunnan on järjestettävä jätehuolto asumisessa syntyvälle jätteelle sekä yhdyskuntajätteelle, joka 
syntyy kuntien, valtion ja seurakuntien sekä sosiaali- koulutus- ja terveydenhuollon kiinteistöillä. 
Kunnan jätehuoltovastuu sisältää sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon. (jätelaki 646/2011 §32) 
 
HE 199/2010 perustelut jätelain 646/2011 § 32:lle: 
 
- yksittäiseltä kotitaloudelta olisi kohtuutonta edellyttää jätehuollon itsenäistä järjestämistä lain 

ja sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen kaikkien vaatimusten mukaisesti.  
- Kotitalouksilla tulisi olla oikeus palvelun helppouteen, saatavuuteen ja toimivuuteen kaikissa 

oloissa.  
- Kotitaloudet myös hyötyvät kunnan paremmasta neuvotteluvoimasta palvelujen hankkijana. 
- Mahdollistetaan jätemaksujen tasaaminen eri alueiden välillä. Lisäksi olisi mahdollista ohjata 

jätehuoltoa esimerkiksi kannustavilla jätetaksoilla. 
 

Siirtyminen ns. sopimusperusteisesta kuljetuksesta joko kunnan järjestämään tai kiinteis-
tönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan on päätettävä alueensa sako- ja umpikaivolietteen kulje-
tusjärjestelmästä jätelain 646/2011 siirtymäsäännösten nojalla, joko niin että alueella siirrytään 
kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen tai kiinteistön haltijan järjestä-
mään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen.   
 

 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta kilpailuttaa vastuulleen kuuluvan jätteen ke-
räyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltä käsittelypaikkaan, hyväksyy jätemaksutaksassa jätemaksujen 
perusteet ja jätemaksut. Kunnan jätemaksut ovat julkisia ja julkisoikeudellisia. Kunnan järjestä-
mässä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kunta tai kunnan lukuun toimiva jätteenkuljettaja saa kul-
jettaa kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-
alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpailuttaa kuljetusurakat keskitetysti ja kullakin urakka-
alueella kuljetuksista vastaa kilpailutuksen kautta valikoitunut yksityinen kuljetusyrittäjä. Kunnan 
jätteenkuljetusten kilpailutuksessa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007).  
 
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukaan lähtökohtainen järjestelmä kunnan vas-
tuulle kuuluvien jätteiden kuljetuksille, eikä siihen siirtyminen ei vaadi erityisiä perusteita. 

 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija järjestää itse kiinteis-
tönsä jätteenkuljetukset sopimalla kiinteistön jäteastioiden tyhjentämisestä rekisteröidyn kuljetus-
yrittäjän kanssa.  Kiinteistöhaltjan maksama jätemaksu on yksityisoikeudellinen ja perustuu kiin-
teistönhaltijan ja jätteenkuljetusyrityksen väliseen sopimukseen. Kuljetusyrittäjä maksaa jätteestä 
kunnan jätetaksan mukaisen jätemaksun tuodessaan jätteen vastaanottoon. Kiinteistönhaltijan 
järjestämän kuljetuksen alueella voi toimia samanaikaisesti useampia kuljetuspalveluita tarjoavia 
kuljetusyrittäjiä. 

 
Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus on vaatimuksiltaan tiukempi kuin tällä hetkellä 
voimassa oleva ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus.  Lainsäädännössä on kiinteistön hal-
tijan järjestämälle kuljetukselle asetettu erityisehtoja, joiden täyttymistä jätehuoltoviranomai-
sen olisi seurattava. Jätelain 37 § sisältö on seuraava: 
 



 
 

 

”Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa 
siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus), jos: 
1) tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimät-

tömin ehdoin; 
 

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueel-
lista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

 
3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomi-

oon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. 
 

 
Onko jätteen kuljetuspalveluja tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättö-
min ehdoin? 
 

• Jätehuoltolautakunnan tiedossa on tällä hetkellä (v. 2018) 35 kuljetusyrittäjää, jotka toimivat 
sako- ja umpikaivolietteenkuljettajina alueilla, joilla on voimassa ns. sopimusperusteinen kuljetus-
järjestelmä.  

• Hintoja koskevan asukaskyselyn (v. 2016) perusteella kuljetushintojen on arvioitu olevan alueella 
keskimäärin noin 82 €/tyhjennys (ilman alv.), mikä on noin 20 € enemmän kuin Kemiönsaaressa 
kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa. 

• Tyhjennykset näyttävät vuonna 2017 puuttuvan 83 % viemärin ulkopuolella jätehuollon piirissä 
olevista asuin ja vapaa-ajan kiinteistöistä. 

• Sako- ja umpikaivotyhjennyspalvelun puutteesta ei ole tullut palautetta jätehuoltoviranomaiseen 
eikä ympäristönsuojelun viranhaltijoille v. 2016 tehdyn kyselyn perusteella. Asukaskyselyn 
(v.2016) perusteella asukkaat olivat hyvin tyytyväisiä lietehuollon nykyisiin palveluihin.  

 
Edistääkö jätteenkuljetus jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista 
kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle? 
 

• Yleinen toimivuus on kyseenalaista, sillä n. 80 %:lla alueen kiinteistöistä ei suoriteta lietetyhjen-
nyksiä jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

• Kaluston ja menetelmien kehittäminen ja uusien innovaatioiden kattava käyttöönotto on mahdo-
tonta alueellisesti, jos kuljetuksen järjestäminen on kiinteistön haltijoiden vastuulla. 

• Terveydelle ja ympäristölle koituu todellisia riskejä, sillä esimerkiksi v. 2017 vain n. 25 % lietteistä 
kerättiin kiinteistöiltä. Lietettä päätyy vuosittain huomattavia määriä muualle kuin jätehuoltomää-
räysten mukaiseen vastaanottoon tai hygienisoituna peltolevitykseen.  

• Lietteet aiheuttavat vesistöihin joutuessaan merkittävää rehevöitymistä.  
• Jäteveden ja lietteen sisältämät bakteerit, virukset, nitraatti >nitriitti, lääkejäämät ja kemikaalit voi-

vat aiheuttaa uimavesien, pohjaveden ja myös maaperän saastumisriskin.  
 
Voidaanko päätöksen vaikutukset arvioida kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomi-
oon vaikutukset kotitalouksien asemaan? 

• Kotitaloudet saavat kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa tilata itse lietetyhjennyksen va-
litsemaltaan yrittäjältä valitsemanaan ajankohtana.  

• Kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa kotitalouksilta vaaditaan tietoa ja aktiivisuutta lie-
tetyhjennysten asianmukaisessa järjestämisessä.  

• Kunnan järjestämässä lietekuljetuksessa asiakkaan ei tarvitse olla aktiivinen, vaan palvelu järjes-
tetään määräysten mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle. Kiinteistönhaltijan aktiivisuutta tarvitaan 
siinä tapauksessa, että hän haluaa perua tyhjennyksen tai siirtää tyhjennyksen ajankohtaa.  

• Keskitetyllä kuljetusten suunnittelulla saadaan kotitalouden tyhjennysmaksu alemmaksi, verraten 
tilanteeseen, että tyhjennykset tehdään yksitellen kunkin kiinteistön haltijan tilauksesta.  

 
Voidaanko päätöksen vaikutukset arvioida kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomi-
oon vaikutukset yritysten toimintaan? 



 
 

 

• Sako- ja umpikaivolietettä on v. 2017 raportoinut kuljettavan 28 kuljetusalan yritystä. Yrittäjien jä-
tehuoltolautakunnalle raportoiman lietteen kokonaismäärä ns. sopimusperusteisen kuljetuksen 
alueilla vuonna 2017 oli 46 430 kuutiota (kuvaaja 1) 

• Vähintään seitsemän alalla toimivaa yrittäjää on jättänyt vuonna 2017 ilmoittamatta kuljetuksista.  
• Kuljetusten määrässä sopimusperusteisessa kuljetuksessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia 

viime vuosina niiltä osin kuin kuljetuksia on pystytty seuraamaan.  
• Usealle alueella toimivalle sako- ja umpikaivolietteen tyhjentäjille kotitalouksien lietetyhjennykset 

eivät ole todennäköisesti päätoimi (kuvaajat 1 ja 2). Kunnan järjestämät kuljetukset vaatisivat ura-
koitsijalta kykyä toimia alalla päätoimisesti. 

• Jos siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen, kuljetusten määrä tulee nousemaan. 
Esimerkiksi Kemiönsaaressa kuljetetun lietteen määrä kaksinkertaistui. 
 
kuvaaja 1. 
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kuvaaja 2 

 
 

 
 
Voidaanko päätöksen vaikutukset arvioida kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomi-
oon vaikutukset viranomaisten toimintaan? 
 

 Kunnan ympäristönsuojelun viranomaisessa työskentelevät viranhaltijat näkevät ny-
kyisessä lietehuollossa riskejä ja valvonta tapahtuu lähinnä vain ilmi tulleiden väärin-
käytösten ja ongelmien kautta. 

 Luotettavaa ja kattavaa rekisteriä tyhjennyksistä kaivataan sekä jätehuollon viran-
omaistehtäviä suorittavien että valvontaa suorittavien viranhaltijoiden taholta. 

 Jätehuoltoviranomainen on joutunut tekemään vuosittain valvontapyyntöjä ELY-kes-
kukseen jätteenkuljetusrekisterin ylläpitämiseen vaadittavien tietojen saamiseksi kulje-
tusyrittäjiltä.   

 Kunnan valvontaviranomaiset tai jätehuoltoviranomaiset eivät ole saaneet omatoimi-
sesta lietteen hyödyntämisestä määräysten mukaisia ilmoituksia, vaikka tuntuma on-
kin, että sitä tapahtuu. Ilmoitusten puuttuessa on mahdoton valvoa, että hyödyntämi-
nen tapahtuu asiallisesti ja ohjeistusten mukaisesti. 

 Nykyisen kuljetusjärjestelmän vaikutukset viranomaisen toimintaan arvioitiin pääasi-
assa kielteisiksi kuntien ympäristöviranhaltijoille suoritetussa kyselyssä v. 2016. Vas-
tauksissa lietteenkuljetusratkaisussa pidettiin tärkeänä vesistöjen suojelun näkökoh-
taa, mutta tärkeänä pidettiin myös, että kuljetusten ympäristöhaitta olisi mahdollisim-
man pieni.  
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