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Esityksen	  sisältö	  

•  Kansalliset	  puiCeet	  kiertotalouden	  edistämiseksi	  
•  EU-‐peräistä	  
•  Esimerkkejä	  sujuvoiCamistyöstä	  –	  MARA,	  MASA,	  green	  deal	  
•  JäCeeksi	  luokiCelun	  pääCyminen	  
•  Jätelain	  kaksivaiheinen	  muutos	  
•  Orgaanisen	  jäCeen	  kaatopaikkakielto	  
•  [JäCeen	  luokiCelu	  vaaralliseksi	  	  -‐	  ympäristövaarallisuus]	  

2	  



Suomen	  kiertotalouden	  5ekar6a	  2016-‐2025,	  
sekä	  kiertotalouden	  toimenpideohjelma	  	  
	  
Hallitus:	  Suomi	  kiertotalouden	  globaaliksi	  
kärkimaaksi	  vuoteen	  2025	  mennessä.	  
	  

Valtakunnallinen	  
jätesuunnitelma	  –	  
kierrätyksestä	  
kiertotalouteen	  
	  



EU:n	  kiertotalouspakeI	  	  

•  Komissio	  antoi	  2.12.2015	  kiertotalouspakeOn	  
	  
ü Kiertotalouden	  toimintasuunnitelma	  
ü Ehdotukset	  kuuden	  jätealan	  direk5ivin	  muu6amiseksi	  
	  
•  Toimintasuunnitelmassa	  (2016	  -‐2018)	  
−  Tarkastellaan	  toimia,	  joihin	  EU-‐tasolla	  on	  ryhdyCävä	  kiertotalouden	  
edistämiseksi	  

−  Tarkasteltuja	  toimia	  eri	  osa-‐alueilla	  esim.	  tuotanto,	  kulutus,	  jätehuolto,	  
uusioraaka-‐aineiden	  markkinat	  	  

−  Keskeiset	  sektorit	  muovit,	  ruokajäte,	  kriiUset	  raaka-‐aineet,	  rakentaminen	  
ja	  purkaminen,	  biomassa	  ja	  biopohjaiset	  tuoCeet	  

−  Pyritään	  kehiCämään	  mahdollistavaa	  toimintaympäristöä	  
−  Haetaan	  säätelyn	  ja	  muiden	  keinojen	  tasapainoa	  
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Toinen	  minipakeI	  

•  Komission	  julkaisi	  16.1.2018	  
ü EU:n	  muovistrategia	  
ü 5edonanto	  kemikaali-‐,	  tuote-‐	  ja	  jätelainsäädännön	  

rajapinnoista	  
ü sekä	  näiden	  yhteydessä	  anneCu	  alusjätedirekOiviä	  koskeva	  

uudistusehdotus	  

	  
•  Lisäksi	  toimijoita	  kutsuCu	  yhteistyöhön:	  
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Kemikaali-‐tuote-‐jäte	  -‐rajapinnat	  
	  

• Konsultaa5o	  avoinna	  kaikille	  halukkaille	  23.7-‐29.10.2018	  
•  hCps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f21029d5-‐ecbc-‐482e-‐

a267-‐4252af1c6129?draaid=e9e1fe01-‐e3fa-‐4656-‐907a-‐0d3579d0c0b2	  

• Sisältää	  ratkaisuvaihtoehtoja,	  joihin	  vastaaja	  voi	  oCaa	  kantaa	  
	  
• Osa-‐alueet:	  
•  liian	  vähän	  Oetoa	  haitallisista	  aineista	  
•  erityistä	  huolta	  aiheuCavien	  aineiden	  esiintyminen	  

kierrätysmateriaaleissa	  
•  EoW-‐kriteerien	  soveltamiseen	  liiCyvät	  epävarmuudet	  
•  vaikeudet	  jäteluokitussääntöjen	  soveltamisessa	  ja	  luokituksen	  

vaikutukset	  kierrätyksessä.	  

6	  



Lähde:	  Hugo-‐Maria	  Shally,	  Cion	  
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Esimerkkejä	  sujuvoi6amistyöstä–	  MARA,	  MASA	  
ja	  vapaaehtoiset	  sopimukset	  

•  Uusi6u	  MARA-‐asetus	  	  
•  eli	  valOoneuvoston	  asetus	  eräiden	  jäCeiden	  hyödyntämisestä	  

maarakentamisessa	  (VNa	  843/2017)	  
•  ohjeluonnoksen	  kommenUkierros	  pääCyy	  vuoden	  lopussa	  
•  hCps://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ParOcipaOon?

proposalId=2eee0115-‐0921-‐4cf3-‐8884-‐29d30292a797	  
•  sähköinen	  lomake	  valmistumassa	  
	  

•  MASA-‐asetusluonnos	  (MARAn	  veli)	  
•  viilaus	  ja	  sisäiset	  keskustelut	  ennen	  lausuntokierrokselle	  läheCämistä	  
•  soveltamisalaan	  sisältyisi	  maa-‐ainesjäCeet	  ja	  maa-‐aineksen	  kiinteytys	  

jäteperäisillä	  materiaaleilla	  (lähinnä	  eräät	  lentotuhkat	  ja	  kalkit)	  
•  PIMA-‐asetuksen	  pienimuotoinen	  päivitystyö	  käynnistymässä	  

•  Green	  deal	  –ohjeistus	  valmistuu	  alkutalvesta	  
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Jäteluokituksen	  pää6ymisrei5t	  

ü  Kaksi	  reiUä:	  	  
•  säädösOe	  
•  tapauskohtainen	  viranomaisratkaisu	  

ü  Jos	  materiaalia	  koskevaa	  EoW-‐säädöstä	  ei	  ole	  anneCu	  EU-‐
tasolla,	  voidaan	  se	  antaa	  kansallisesO	  
•  kriteerit	  täyCävä	  materiaali	  lakkaa	  olemasta	  jäte	  koko	  maassa	  
•  materiaali	  voi	  kuitenkin	  olla	  jäte	  jossain	  toisessa	  maassa	  
•  EoW-‐luokituserot	  tulee	  oCaa	  huomioon	  jätesiirroissa	  

	  
ü Jos	  jätejakeesta	  anneCu	  kansalliset	  tai	  EU-‐harmonisoidut	  

EoW-‐kriteerit,	  kriteereistä	  ei	  saa	  poiketa	  tapauskohtaisella	  
päätöksellä	  
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Kansallinen	  EoW-‐työ	  

•  JäCeeksi	  luokiCelun	  pääCymisen	  hyödyt	  ja	  haitat	  (SYKE),	  
YMra-‐9/18	  

•  Betonimurske-‐EoW-‐luonnos	  
•  YM:n	  sisäiset	  keskustelut	  käynnissä	  
•  riskinarvioinnin	  hyväksyCävyys	  
•  suhde	  rakentamisen	  tuotesäädöksiin	  ja	  standardeihin	  	  	  

•  syöCöpanokset:	  käyCämätön	  betoni	  ja	  käyteCy	  betoni	  
•  murskeCa	  valmistavalla	  laitoksella	  ympäristölupa	  
•  käytetylle	  betonille	  (MARAa	  Oukemmat)	  raja-‐arvot	  –	  pohjaveden	  suojelu	  

perustana	  
•  vaaOmuksenmukaisuusilmoitus	  

•  Käsitelty	  polColaitoskuona	  betonin	  valmistukseen	  –	  valmistelu	  
aloiteCu	  

•  Lisäksi	  valmisteilla:	  
•  YM	  jätelain	  tulkintamuisOon	  tarkentaminen	  EoW:n	  osalta	  
•  SYKEn	  muisOo	  EoW-‐päätöksentekoapparaaOn	  kehiCämisestä	  

•  	  	  
	  

10	  



Jätelain	  kaksivaiheinen	  muutos	  -‐	  vastuunjako	  

•  1.	  vaihe:	  laki	  jätelain	  muuCamisesta	  (445/2018)	  
•  Rajataan	  kunnan	  vastuu	  yhdyskuntajätehuollossa	  asumisessa	  sekä	  

kunnan	  hallinto-‐	  ja	  palvelutoiminnassa	  syntyvään	  yhdyskuntajäCeeseen	  
•  Kunnan	  markkinaehtoisen	  jätehuoltopalvelujen	  ulosmyynOraja	  5	  %	  

ilman	  500	  000	  €	  rajaa	  vuoden	  2030	  alusta	  lähOen,	  siihen	  asO	  raja	  10	  %	  

•  2.	  vaihe:	  HE-‐luonnos	  	  
•  Ollut	  lausunnoilla	  kesällä;	  tavoiCeena	  lain	  hyväksyminen	  ennen	  2019	  

vaaleja	  
•  Sisällytetään	  ”markkinapaikan”	  lakisääteistä	  osaa	  koskevat	  säännökset	  

sekä	  säädetään	  kunnan	  toissijaiseen	  jätehuoltovastuuseen	  liiCyvän	  
markkinapuuCeen	  osoiCamisesta	  markkinapaikassa	  
•  markkinapaikan	  käyCöön	  velvoiteCaisiin	  vasta	  1.9.2019	  alkaen	  	  

•  Täsmennetään	  kunnan	  ja	  kunnan	  jätehuoltoyhOön	  
kirjanpitovelvoiCeita	  
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Toisen	  vaiheen	  lausuntokierros	  

•  PääCyi	  24.8.,	  lausuntoja	  44	  kpl	  +	  muutama	  ”ei	  lausuCavaa”	  
•  Kuthanek	  23.10.,	  HE	  eduskunnalle	  vko	  46	  
•  LausuntopalauCeesta	  poimiCua:	  
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Kun5en	  jätelaitokset	  ja	  jätehuoltoviranomaiset	   Yksityiset	  jäteyritykset	  

•  Jätelain	  tarkoitus	  unohtunut	  
•  JäCeen	  halOjoiden	  ja	  kunOen	  jätelaitosten	  

hallinnollinen	  taakka	  kasvaa	  
•  Riski	  jäCeiden	  epäasianmukaiseen	  

käsiCelyyn	  kasvaa	  
•  Säännöllinen	  ja	  jatkuva	  palvelu:	  	  esim.	  10	  

000	  e/a	  ja	  pienjäteasemien	  yms.	  ulosrajaus	  
•  HuomaCava	  yksiCäinen	  jäte-‐erä,	  laadun/

hinnan	  kohtuuComuus	  määriteltävä	  
tarkemmin	  

•  Tiedot	  TSV-‐palvelusta	  viranomaisille	  
pyynnöstä,	  ei	  suoraan	  Oetoalustaan	  

•  Valvontamekanismit	  ja	  -‐resurssit	  epäselvät	  
•  Hankintalain	  ja	  jätelain	  välinen	  suhde	  

epäselvä	  

•  TavoiCeet	  kannateCavia,	  muCa	  
esitys	  ei	  vielä	  riiCävä	  
kilpailuneutraliteeOn	  turvaamiseksi	  

•  Kunnalle	  selvilläolovelvollisuus	  
muusta	  palvelutarjonnasta	  

•  Tarjouspyynnölle	  pidempi,	  min.	  21	  
vrk	  määräaika	  

•  HuomaCavan	  jäte-‐erän	  raja	  
pienemmäksi	  →	  2000	  e	  

•  Säännöllinen	  ja	  jatkuva	  palvelu,	  
laadun/hinnan	  kohtuuComuus	  
määriteltävä	  tarkemmin	  

•  Kirjanpidon	  eriCely	  laajemmaksi	  
•  Siirtymäaika	  liian	  pitkä,	  1	  v	  sopiva	  
	  



Valtakunnallinen	  jä6eiden	  ja	  sivuvirtojen	  
5etoalusta	  eli	  ”markkinapaikka”	  
•  AmmaUmaiseen	  käyCöön	  tarkoiteCu	  sähköinen	  alusta,	  jossa	  voi	  ilmoiCaa	  ja	  

etsiä	  tarjolla	  olevia	  ja	  tarviCavia	  jäCeitä,	  sivuvirtoja	  sekä	  näille	  tarjoCavia	  
palveluita	  

•  Tuo	  läpinäkyvyyCä	  palvelutarjonnan	  puuteen	  arvioinOin	  
•  Alustan	  avulla	  jäCeen	  halOja	  pyrkii	  ensin	  löytämään	  jäCeelleen	  

markkinaehtoisen	  jätehuoltopalvelun	  	  
•  Jos	  kohtuullista	  palvelua	  ei	  löydy,	  jäCeen	  halOja	  voi	  pyytää	  TSV-‐palvelua	  
•  Lisäksi	  kunta	  ja	  muut	  viranomaiset	  saavat	  alustasta	  Oetoa	  TSV-‐toiminnasta	  

•  Edistää	  kiertotalouCa,	  uusien	  hyödyntämistoimien	  ja	  kiertotalous-‐
liiketoiminnan	  kehiCymistä	  

•  Hankinta	  aloiteCu	  (kilpailullinen	  neuvoCelumeneCely)	  
•  NeuvoCeluvaihe	  käyty	  	  
•  ToimiCajan	  valinta	  tarjouskilpailun	  perusteella	  (lokakuu)	  
•  Alustan	  kehitystyö	  alkaa	  (marraskuu)	  
•  KäyCäjäryhmä	  mukana	  (jäCeen	  tuoCaja-‐	  ja	  hyödyntäjätahoja,	  

jätehuoltoyrityksiä,	  kunOen	  jätelaitoksia,	  kunnan	  viranomainen,	  ELY-‐keskus)	  
•  TavoiCeena,	  eCä	  alusta	  käyCöönoteCu	  huhOkuussa	  2019	  
•  Ylläpidosta	  vastaa	  MoOva	  Oy	  
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Selvitys	  orgaanisen	  jä6een	  kaatopaikkakiellosta	  	  

•  SYKEn	  selvitys	  orgaanisen	  jäCeen	  kaatopaikkakiellon	  
vaikutuksista	  SY	  3/2018	  
•  yhdyskuntajäCeen	  kaatopaikkasijoitus	  enää	  3	  %	  ;	  kaatopaikoille	  

sijoitetaan	  enää	  pääasiassa	  mineraalisia	  materiaaleja	  ja	  
kierrätyskelvotonta	  ”hylkyä”	  

•  edistänyt	  uusien	  liitetoimintojen	  kehiCymistä	  
•  polCokapasiteeUpula	  koskien	  yritysten	  OeCyjä	  orgaanisia,	  

kierrätyskelvoComia	  jäCeitä	  
•  jäCeitä	  kertynyt	  varastoon	  

•  YM:n	  muisOo	  orgaanisen	  jäCeen	  kaatopaikkakiellon	  
soveltamisesta	  (25.6.2018)	  

•  lisäksi	  valmisteilla	  VTT:n	  selvitys	  jäCeenkäsiCelykapasiteeOsta	  
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Jä6eiden	  luoki6elu	  vaaralliseksi	  	  

•  JäCeiden	  vaaralliseksi	  luokiCelua	  koskevat	  arvioinOperusteet	  säädeCy	  EU-‐
asetuksissa	  (sellaisenaan	  voimassa)	  

•  Viimeisin	  asetus	  jäCeiden	  ympäristövaarallisuuden	  HP14	  arvioinOperusteista	  
(EU	  2017/997)	  sovelleCavaksi	  5.7.2018	  alkaen	  

•  Voidaan	  arvioida	  joko	  jäCeen	  sisältämien	  ympäristölle	  vaarallisten	  aineiden	  
pitoisuuksien	  perusteella	  yksiCäisten	  tai	  yhteenlaskeCujen	  pitoisuuksien	  
perusteella	  tai	  miCamaalla	  biosaatavuuCa	  ja	  ekotoksisuuCa	  tesOmenetelmin	  

•  Pitoisuusrajat	  ja	  yhteenlaskusäännöt	  pohjautuvat	  CLP	  –asetukseen	  ja	  
arvioinnissa	  käytetään	  CLP	  -‐asetuksen	  seoslaskentakaavoja	  (ei	  kuitenkaan	  
sovelleta	  ns.	  M-‐kertoimia)	  	  

•  Toistaiseksi	  ei	  ole	  yhdenmukaista	  testausperiaateCa	  –	  suositeltu	  käyteCäväksi	  
standardoituja	  ja	  kansainvälisesO	  tunnusteCuja	  uuCo-‐	  ja	  
ekotoksisuustesOmenetelmiä	  

•  Jos	  saman	  jäCeen	  arvioinO	  tehty	  sekä	  testaamalla	  eCä	  laskennallisesO,	  
tes5tulos	  ratkaisee	  	  
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Kiitos!	  
anna-‐maija.pajukallio@ym.fi	  


