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Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista jätehuoltomääräyk-

siin Uudenmaan jätelautakunnan alueella 

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, 

Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan 

jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset johtuvat jäte-

lainsäädännön muutoksista. Suurimmat esitetyt muutokset ovat: 

• Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen 

• Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 1.9.2022  

• Sekajäteastian tyhjennysväli saa jatkossa olla neljä viikkoa, jos biojäte erilliskerätään tai kom-

postoidaan 

• Uusi pykälä: 8 § Korttelikohtainen keräysjärjestelmä 

• Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, 

kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (nykyisissä määräyksissä pelkästään pesuvesien 

lietteellä ei ole omaa tyhjennysväliä, vaan se on 1 v, kuten muiden lietteiden)  

• Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täyttyessä, mutta vähintään kahden vuoden välein (ny-

kyisissä määräyksissä "niiden täyttyessä")  

• Uusi pykälä: 32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse  

• Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee vuosittain ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot 

kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee 

Luonnoksen mukaan kierrätyskelpoisten jätteiden laajentuneet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voi-

maan portaittain syksystä 2022 kevääseen 2025. Velvollisuus ilmoittaa kompostoinnista tulee voi-

maan 1.9.2022 ja muut muutokset 1.5.2022.  

Kuulutuksen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.3. – 13.4.2022 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä luon-

nos muutetuiksi jätehuoltomääräyksiksi ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankoh-

taista. 

Mielipiteiden esittäminen 

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräysten muutokset 

saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet 

tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.4.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse 

osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikent-

tään merkintä ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä”. 

Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi 
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Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i avfallshanterings-

föreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område 

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis 

kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ändringar i Nylands avfalls-

nämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna beror på änd-

ringar i avfallslagstiftningen. De största föreslagna ändringarna är: 

• Utvidgande av skyldigheten att separat insamla återvinnbara avfallsslag 

• Anmälan om kompostering måste göras till avfallshanteringsmyndigheten senast 1.9.2022 

• Tömningsintervallet för blandavfallskärlet kan i fortsättningen vara fyra veckor om bioavfallet 

samlas separat eller komposteras 

• Ny paragraf: 8 § Kvartersvist insamlingssystem 

• Slammet från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas tvättvatten, ska avlägsnas alltid vid 

behov, dock minst med två års intervall (för tillfället finns inget eget tömningsintervall för 

enbart slam från tvättvatten, utan det är ett år, liksom för annat slam) 

• Slutna tankar ska tömmas alltid då de blir fulla, dock minst med två års intervall (för tillfället 

bara ”då de blir fulla”) 

• Ny paragraf: 32 § Underhåll av slamavskiljare och slutna tankar och deras tillgänglighet 

• Den som själv behandlar slam ska årligen meddela avfallshanteringsmyndigheten uppgifter 

om de fastigheter vars slam han eller hon behandlat 

Enligt utkastet träder de utvidgade skyldigheterna till separat insamling av återvinnbart avfall i kraft 

stegvis från hösten 2022 till våren 2025. Skyldigheten att anmäla om kompostering träder i kraft 

1.9.2022 och de andra ändringarna 1.5.2022. 

Kungörelsen hålls framlagd 

Denna kungörelse hålls framlagd 15.3 – 13.4.2022 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen 

samt utkastet till de ändrade avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen 

www.ujlk.fi/sv/aktuellt. 

Framförandet av åsikter 

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallshanterings-

föreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska till-

ställas skriftligen senast 13.4.2022 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen 

Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med 

”Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna”. 

Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi. 

 


