
JÄTEHUOLLON INFOPAKETTI    18.10.2022 

Lainsäädäntöä (jätelakiesitys): 

”Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 

prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua, sillä 

kierrätysaste on ollut viime vuosina 41-43 prosenttia (painosta). Erityisesti biojätteen kierrätystä on 

lisättävä merkittävästi. Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet kiristyvät asteittain nykyisestä 55 prosentista 

70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kullekin pakkausmateriaalille on omat tavoitteensa.” 

Biojätteen erilliskeräys käynnistyi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä viimeistään 

heinäkuussa 2022 ja pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys viimeistään heinäkuussa 2023. 

Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaisi vuoden 2023 alusta. 

Jatkoa seurannee ja säädökset kiristyvät. Ideaali tietenkin on, että jonain päivänä 100 % kierrätetään ja 

sekajätettä ei synny lainkaan. 

 

Miksi muutos Sysmässä tapahtui nyt? 

Vuodesta 1996 Sysmän alueen jätehuollon käytännön toimet on järjestänyt Salpakierto Oy, kun Sysmä osti 

yhtiön osakkeita. Kunta on 2.6.2020 päättänyt (valtuuston päätös § 10) irtautua yhtiöstä. Kunta luopui 

yhtiön osakkeista ja osakkuudesta ja jätehuoltotoimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut siirtyivät 

Salpakierrolta takaisin kunnalle 18.9.2022 alkaen (2 vuoden irtisanomisaika + päätösten valitusajat yms. 

huomioituna). Jatkossa yhtiön omistaa 9 muuta Päijät-Hämeen kuntaa, joiden jätehuollon Salpakierto 

jatkossa hoitaa. 

Aikaisemmin Sysmän ja muiden Salpakierto Oy osakaskuntien jätehuoltoviranomaisen tehtävät ovat 

kuuluneet Lahden seudun jätelautakunnalle. Muutokset yhteydessä myös jätehuoltoviranomaisen tehtävät 

Sysmän asioiden osalta siirtyivät takaisin kunnalle. 

Käytännön työn (ent. Salpakierron osuus) kunnassa hoitaa jatkossa tekninen toimi. 

Viranomaistehtävät (ent. Lahden seudun jätelautakunnan osuus), mm. taksan sekä jätehuoltomääräysten 

vahvistamisen hoitaa jatkossa toimintaympäristövaliokunta. 

 

Miksi energiajätteen keräys lakkaa? 

Lainsäädäntö tiukkenee vuosi vuodelta. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on jatkossa lajiteltava ja 

kerättävä erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Erilliskerättyä jätettä ei enää 

tulevaisuudessa saa viedä kaatopaikalle eikä poltettavaksi. Tämän vuoksi energiajätteen keräys (lajittelu 

polttoon) ei ole enää jatkossa sallittua. Käytännössä energiajäte on mennyt tähän päivään mennessä 

suurelta osin polttoon, ei siis kierrätykseen. Myös sekajäte on poltettu vuodesta 2016, jolloin astui voimaan 

orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto (sekajätteessä on käytännössä aina orgaanista jätettä). 

Muutos olisi joka tapauksessa tulossa, eikä tekninen toimi nähnyt järkeväksi järjestellä energiajätteen 

keräystä, joka kuitenkin lähivuosina tulee poistumaan kaikilta toimijoilta, myös Salpakierrolta. 

 

 



Kustannukset nousevat? 

Mikäli jatkossa kaikki aiemmin energiajätteeksi luokitellut jakeet (paperi, pahvi, muovi, tekstiili) laittaa 

jatkossa sekajätteeseen, kustannukset toki nousevat koska sekajäte on hieman kalliimpaa kerätä ja 

hyödyntää kuin ”puhdas energiajäte”. 

Sekä lainsäätäjän että kunnan tavoite on, että jätehuollon asiakkaat kiinnittäisivät jatkossa enemmän 

huomiota kierrätysvaihtoehtoihin, ja hyödyntäisivät keskusta-alueen ilmaisia RINKI-ekopisteitä, joissa em. 

jakeita vastaanotetaan. Tällä tavoin jokainen saa laskettua omia jätehuollon kustannuksiaan esimerkiksi 

kauppareissujen yhteydessä. 

Teknisen toimen tavoite on laskea kotinoudon sekä kimppojen maksuja jatkossa. Toiminnan kustannukset 

tarkentuvat vuoden 2023 aikana ja hinnanmuutoksista päätetään, kun tarkemmat tulot ja menot ovat 

tiedossa. 

 

Yleistä: 

Sysmän kunnalla on nyt työkalut vaikuttaa jätehuollon käytännön järjestelyihin, hinnoitteluun sekä muihin 

asioihin. Tavoitteemme on tehdä jätehuollosta jatkossa edullisempaa, parempaa ja laadukkaampaa kaikille 

käyttäjille. 

Tavoitteemme on, että alussa ei tule paljon suuria muutoksia pois lukien energiajätteen keräyksen 

lopettaminen. Jätehuoltomääräykset ja taksat ovat samat kuin Salpakierron aikana. Muutoksesta eteenpäin 

lähdemme järjestämään jätehuoltoa, oppimaan ja kehittämään sitä tästä eteenpäin. 

Muutoksia jätehuoltoon liittyen tulee varmasti jatkossa. 

Muutoksista tiedotetaan jatkossa hyvissä ajoin kirjeitse sekä sähköisesti. 

Tiedottamista kehitetään. 

 

Jätehuollon neuvonta: 

 

Email: jatehuolto@sysma.fi 

Puh: 044 713 4553 

 

Tiistaisin 12.00-15.00 

Keskiviikkoisin 12.00-15.00 

Torstaisin 12.00-15.00 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Tekninen toimi 

Sysmän kunta 
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