ILMOITUS JÄTTEEN AMMATTIMAISESTA KERÄYSTOIMINNASTA JÄTEHUOLTOREKISTERIIN
Velvollisuus tehdä ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta jätehuoltorekisteriin
• Jätelaki (646/2011) 100 §
• Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 30 § (jäljempänä jäteasetus)
1) Uusi toiminta
Jätelain 100 §:n nojalla sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.
Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Ilmoituksenvarainen jätteen keräystoiminta ja siihen liittyvä lyhytaikainen ja väliaikainen
varastointi ei edellytä ympäristölupaa. Jätelain 6 §:n 1 momentin 15 ja 16 kohtien tarkoittamaksi hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimeksi katsottava jäteasetuksen liitteiden 1 ja 2 mukainen jätteen varastointi (R13,
D15) edellyttää ympäristölupaa. Jos keräys toteutetaan osana muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, ei
erillistä ilmoitusta jätehuoltorekisteriin tarvitse tehdä.
2) Toiminnan muutos
Jos jätehuoltorekisteriin ilmoitettu toiminta muuttuu olennaisesti, on muuttuneet tiedot ilmoitettava viivytyksettä toiminnan sijaintipaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan päättymisestä on myös
ilmoitettava myös viivytyksettä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
3) Olemassa oleva toiminta
Jätelain 152 § siirtymäsäännöksen nojalla jätelain voimaantullessa (1.5.2012) harjoitettavasta jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus yhden vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli 1.5.2013
mennessä.
Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista saman toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Jokaisesta vastaanottopaikasta on ilmoitettava pyydetyt vastaanottopaikkaa koskevat tarkemmat tiedot ilmoituksen liitelomakkeella ja tarvittaessa eri
liitteillä. Samalla ilmoituksella tehdyt toiminnanharjoittajan eri vastaanottopaikkoja koskevat ilmoitukset käsitellään yhtenä rekisteröintinä.
Jos vastaanottopaikan toiminnalle on aiemmin myönnetty ympäristölupa, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen ympäristöluvan raukeamisesta sen jälkeen, kun ilmoituksen rekisteröinti on tehty.
Ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle ja sen käsittely
Ilmoitus toimitetaan sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä toiminnanharjoittajalle.
Ilmoituksen käsittelystä kunta voi periä maksun. Kunnalle perittävän maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa.
Jätehuoltorekisteriin tehtävästä ilmoitusmenettelystä saa lisätietoja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta.
Kirjanpitovelvollisuus kerätyistä jätteistä
Jätelain 118 §:n nojalla jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitovelvollisuutta on täsmennetty jäteasetuksen 23 §:ssä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot
kerätyn jätteen nimikkeestä, lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai
sähköisesti kuusi vuotta. Kirjanpitotiedot on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle toiminnan valvontaa varten sekä jätteen aiemmalle haltijalle tämän luovuttaman jätteen osalta.
Toiminnan valvonta
Rekisteriin merkittyä toimintaa valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi pyytää keräystoiminnan harjoittajalta toiminnan valvonnan kannalta tarpeellisia lisätietoja valvontaviranomaisen tiedonsaantia koskevan jätelain 122 §:n nojalla.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa toiminnalle suorittamansa tarkastuksen perusteella jätelain 125 §:n nojalla yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon
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asianmukaiseksi järjestämiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa toiminnalle suorittamansa tarkastuksen perusteella myös ympäristönsuojelulain 85 §:n nojalla yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.
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ILMOITUSLOMAKKEEN JA LIITELOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
•

ilmoitukseen tulee sisältyä päälomake ja jokaista vastaanottopaikkaa koskeva liitelomake

ILMOITUSLOMAKE (PÄÄLOMAKE)
Tiedot ilmoituksen tarkoittamasta toiminnasta
Merkitään rasti ruutuun kyseessä olevaa ilmoitusta osoittavaan kohtaan:
Uusi toiminta, jos kyse on uuden toiminnan aloittamisesta.
Toiminnan muutos, jos kyse on aiemmin jätehuoltorekisteriin merkityn toiminnan muutoksesta.
Olemassa oleva toiminta, jos kyse on jätelain voimaan tullessa harjoitettavaa keräystoimintaa koskeva ilmoituksesta
Tiedot toiminnanharjoittajasta
•

Toiminnanharjoittajan nimi ja Y-tunnus sekä kotipaikka merkitään siten, kuin ne on merkitty kaupparekisteriin.

•

Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Postiosoite ilmoitetaan, jos se on eri kuin
toiminnanharjoittajan.

Tiedot toiminnan järjestämisen perusteesta ja kerättävän jätteen luonteesta
Merkitään rasti ruutuun kyseessä olevan toiminnan järjestämisen perusteita koskevaan ruutuun. Jos kyse on
muusta kuin kunnan tai tuottajan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisestä, on annettava lisäksi sanallinen selvitys jätteen keräyksen perusteesta.
Koska saman toiminnanharjoittajan vastaanottopaikassa voidaan vastaanottaa eri tahojen jätehuoltovastuulle kuuluvaa jätettä, on lomakkeessa annettava tieto tästä merkitsemällä rasti asianomaisiin kohtiin toiminnanharjoittajan vastaanottopaikassa tai -paikoissa kerättävien jätteen luonteesta. Jätteen luonteesta on lisäksi annettava tiedot jätelajeittain vastaanottopaikkakohtaisen liitelomakkeen Tiedot vastaanottopaikassa
kerättävistä jätteistä -kohdassa.
Liitteet
Ilmoituksen päälomakkeella tulee ilmoittaa kuinka monta vastaanottopaikkaa sisältyy ilmoitukseen sekä liittää ilmoitukseen vastaanottopaikkakohtaiset liitelomakkeet. Liitelomakkeella pyydettyjä tietoja voidaan esittää myös tarvittaessa erillisillä liitteillä.
Päiväys ja allekirjoitus
Ilmoitus tulee päivätä ja sen allekirjoittaa henkilö, jolla on toiminnanharjoittajan nimen allekirjoitusoikeus.

VASTAANOTTOPAIKKAA KOSKEVAT TIEDOT (LIITELOMAKE)
Tiedot vastaanottopaikasta
Vastaanottopaikasta esitetään nimi tai muu yksilöintitieto. Tiedot tulee esittää sillä tarkkuudella, että vastaanottopaikka on yksilöitävissä. Toiminnan sijaintitietona ilmoitetaan käyntiosoite tai muu tieto, jolla sijaintipaikka voidaan selvittää riittävällä tarkkuudella. Ilmoitukseen tulee tarvittaessa liittää myös riittävän tarkkamittakaavainen sijaintipaikkaa osoittava kartta (esim. mittakaava 1:10 000–1:20 000). Jos kyseessä on laaja
toiminta, vastaanottopaikan toiminnot on suositeltava esittää myös ilmoitukseen liitettävällä asemapiirroksella (esim. mittakaava 1:100).
Tiedot vastaanottopaikan toimintaa koskevasta mahdollisesta ympäristöluvasta
Jos vastaanottopaikan toiminnalle on aiemmin myönnetty ilmoitusajankohtana voimassa oleva ympäristölupa, lupatietona ilmoitetaan luvan myöntänyt viranomainen, luvan myöntämisajankohta sekä luvan voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräaikaisen luvan päättymisajankohta).
Jos toiminnalla ei ole aiemmin myönnettyä ympäristölupaa, merkitään rasti ao. kohtaan.
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Tiedot toiminnan ajankohdasta
•

Toiminnan aloittamis- tai muutospäivä: ilmoitetaan se päivämäärä, jolloin toiminta aloitetaan (on
aloitettu ennen 1.5.2012 olemassa olleen toiminnan osalta) tai, jos kyse on toiminnan muutoksesta,
muutoksen ajankohta.

•

Tiedot toiminnan kestosta: merkitään rasti toiminnan kestoa tarkoittavaan ruutuun. Jos kyse on
muusta kuin jatkuvaluonteisesta keräyksestä, ilmoitetaan toiminnan arvioitu kestoaika (alku- ja loppupäivämäärä).

Tiedot vastaanottopaikassa kerättävistä jätteistä
•

Jätteen tunnusnumero-kohdassa esitetään jäteasetuksen liitteen 4 jäteluettelosta ilmenevä jätteen
nimike (=6-numeroinen tunnusnumero) tai vaihtoehtoisesti tunnusnumero vähintään 4-numeroisen
nimikeryhmäotsikon tarkkuudella. Jäteasetus on saatavilla sähköisenä Internet-osoitteesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2012/20120179.pdf.

•

Jätelajin kuvaus-kohdassa esitetään jätelaji sanallisesti mahdollisimman yksilöidysti (esimerkiksi:
paperi, käytöstä poistetut renkaat, lyijyakut).

•

Arvio kerättävästä jätemäärästä vuodessa -kohdassa esitetään kerättävän jätteen määrä jätelajeittain arvioituna tonneina vuodessa.

•

Jätteen luonne: Merkitään jätelajeittain koodi K, T tai M (K = kunnan vastuulle kuuluva jäte, T =
tuottajan vastuulle kuuluva jäte, M = muun toimijan vastuulle kuuluva jäte) sen mukaisesti minkä tahon jätehuoltovastuulle kuuluvasta jätteestä on kyse.

Selvitys vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista
Ilmoituksessa on annettava sanallinen selvitys vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista. Jäteastioita
koskeva selvitys on annettava kaikista jätteen keräykseen soveltuvista välineistä, kuten kannellinen jäteastia,
vaihtolava, keräyskontti, VAK-akkulaatikko, syväkeräyssäiliö, alueellisen putkikeräysjärjestelmän syöttöpiste,
tms.. Jäteastioiden lukumäärä ja yhteistilavuus jätelajeittain on myös ilmoitettava.
Selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä jäteasetuksen 10 §:n mukaisesti
Ilmoituksessa on annettava sanallinen selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä. Selvityksessä on soveltuvin osin otettava huomioon mitä jäteasetuksen 10 §:ssä on säädetty jätteen keräyksessä noudatettavista
vaatimuksista.
Selvitystä voidaan antaa mm. vastaanottopaikan rakenteista, mukaan lukien jäte- ja hulevesien käsittelyn
järjestäminen, aukioloajoista, opasteista, astioiden merkinnöistä, toiminnan valvonnasta aukioloaikoina, jäteastioiden tyhjennysväleistä, vastaanottopaikan ja jäteastioiden puhtaanapidosta, roskaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista sekä asiakkaiden neuvonnasta.
Selvitys jätteen kuljettamisesta käsiteltäväksi sekä suunnitellusta jätteiden käsittelypaikasta ja tavasta
Ilmoituksessa annetaan sanallinen selvitys vastaanottopaikkaan kerättyjen jätteiden kuljettajista sekä suunnitelluista käsittelypaikoista ja -tavoista jätelajeittain.
Liitteet
Liitteillä voidaan jatkaa tai antaa lisäselvitystä lomakkeella esitetyille tiedoille. Liitteet tulee numeroida lomakkeella esitetyn numeroinnin mukaisesti.
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