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Ehdotukset jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)
Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset (luku 2)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 2 ja sen perusteluista.

-

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
-

Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaiselle toimitettavat tiedot (luku 5)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 5 ja sen perusteluista.

-

Muut asetuksen säännökset
Tähän
voitte
kirjoittaa
niiden perusteluista.

lausuntonne

ehdotetun jäteasetuksen

muista säännöksistä ja

Kainuun ELY-keskus toteaa lausuntonaan seuraavaa koskien valtioneuvoston asetusta jätteistä
liitettä 2 (Loppukäsittelytoimet):

Liitteen 2 D-koodiluokkien kuvaukset eivät ole esitetyssä muodossaan selkeät eri tyyppisten
kaivannaisjätteiden ja jätealueiden loppukäsittelypaikkojen luokittelun osalta. Myös luokituksessa
käytettyjä termejä on tarpeen täsmentää.
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Lausuttavana olevan valtioneuvoston asetuksen jätteistä liitteessä 2 (Loppukäsittelytoimet)
luokituksessa käytetyt termit ”kaivannaisjätealue” tai ”A-luokan kaivannaisjätealue” eivät ole
yhtenäiset suhteessa ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja kaivannaisjäteasetuksessa (190/2013)
käytettyihin määritelmiin koskien kaivannaisjätteen jätealuetta ja suuronnettomuuden vaaraa
aiheuttavaa kaivannaisjätteen jätealuetta. Lisäksi liitteessä 2 käytettyä termiä kaatopaikka ei voida
sen ympäristönsuojelulain määritelmän mukaisesti käyttää kuvaamaan kaivannaisjätteen
jätealuetta. Liitteen 2 luokituksessa on myös käytetty termiä läjitysalue, jota ei ole määritelty
kaivannaisjätteitä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä.

Ympäristönsuojelulain 1 luvun 5 § 15 mom. mukaisesti kaatopaikalla tarkoitetaan "jätteiden
loppukäsittelypaikkaa, johon sijoitetaan jätettä maan päälle tai maahan ei kuitenkaan vain
kaivannaisjätteiden sijoittamiseen tarkoitettua paikkaa."

Kaivannaisjätteen jätealue on määritelty ympäristönsuojelulain 112 § 4 mom. seuraavasti:
"kaivannaisjätteen jätealueella kaivannaisjätteen sijoittamiseen käytettävää aluetta" ja
kaivannaisjäteasetuksen 2 § 7 mom. seuraavasti: "kaivannaisjätteen jätealueella tuotantopaikan
yhteydessä olevaa aluetta, johon sijoitetaan siinä syntyvää kiinteää, lietemäistä tai nestemäistä
kaivannaisjätettä".

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue on määritelty
ympäristönsuojelulain 112 § 5 mom. seuraavasti: "suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalla
kaivannaisjätteen jätealueella kaivannaisjätteen jätealuetta, josta voi virheellisen toiminnan tai sen
rakenteellisen vakauden tai siihen sijoitetun vaarallisen jätteen tai ympäristölle tai terveydelle
vaarallisen kemikaalin vuoksi aiheutua merkittävää vaaraa terveydelle, omaisuudelle tai
ympäristölle" ja kaivannaisjäteasetuksen 2 § 8 mom. seuraavasti: "suuronnettomuuden vaaraa
aiheuttavalla kaivannaisjätteen jätealueella liitteen 2 mukaiset perusteet täyttävää kaivannaisjätteen
jätealuetta".

Kainuun ELY-keskus toteaa, että edellä mainittu huomioiden, liitteen 2 D-koodiluokkien kirjoitusasua
tulee täsmentää luokkien D1, D4 ja D5 sekä niiden alaluokkien osalta koskien kaivannaisjätteiden
sijoittamista.

Kainuun ELY-keskus pitää tärkeänä, että D-koodiluokitus olisi selkeä mahdollistaen eri tyyppisten
kaivannaisjätealueiden sujuvan luokittelun.

Kainuun ELY-keskus esittää kaivannaisjätteen jätealueiden koskevan luokituksen selkeyttämiseksi,
että D-koodiluokkia ja niiden alaluokkia muutettaisiin seuraavasti:
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D 1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle tai kaivannaisjätteen jätealueelle
D 1.1 Jätteen sijoittaminen pysyvän jätteen tai vaarattoman jätteen kaatopaikalle tai
kaivannaisjätteen jätealueelle
D 1.2 Jätteen sijoittaminen muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen
jätealueelle (lukuun ottamatta toimia D 1.1, D 4 ja D 5)
D 4.1 Kaivannaisjätteen sijoittaminen suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen
jätealueelle patoaltaisiin tai muihin allasmaisiin rakenteisiin
D 4.2 Kaivannaisjätteen sijoittaminen muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle
kaivannaisjätteen jätealueelle patoaltaisiin tai muihin allasmaisiin rakenteisiin
D 5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka tai kaivannaisjätteen jätealue, kuten sijoittaminen
vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä
D 5.2. Jätteen sijoittaminen suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle
(lukuun ottamatta D 4.1)

Kainuun ELY-keskus esittää edellä esitetylle luokitusmuutokselle seuraavat perustelut:

D 1, D 1.1 ja D 1.2 luokkien tulisi täsmentää sisältävän kaivannaisjätteen jätealueet, joille sijoitetaan
kiinteää kaivannaisjätettä. Näihin luokkiin kuuluvat kaivannaisjätteen jätealueet, joihin läjitetään
maanpoistomaita, rikastushiekkaa kuivaläjityksenä tai sivukiveä.

D 4.1 ja D 4.2. luokkien osalta kyseisiin luokkiin kuuluvat kaivannaisjätteen jätealueet, joissa
kaivannaisjätettä sijoitetaan erilaisiin allasmaisiin rakenteisiin. Liitteen 2 luonnoksessa D 4.1 ja 4.2
luokkien osalta on määritelty, että luokkiin kuuluisivat kaivannaisjätteet, jotka sijoitetaan
luokiteltuihin patoaltaisiin tai rikastushiekan läjitysalueille. Kainuun ELY-keskus huomauttaa, että
rikastushiekkaa läjitetään erityyppisille jätealueille riippuen rikastushiekan käsittelystä. Esimerkiksi
rikastushiekan kuivaläjityksessä ei tarvita patorakennetta. D4 luokkaan tulisi näin ollen kuulua kaikki
sellaiset kaivannaisjätteen jätealueet, joissa kaivannaisjätettä (kuten rikastushiekkaa, sivukiveä)
sijoitetaan erilaisiin allasmaisiin rakenteisiin, kuten kaivantoihin, louhoksiin ja patoaltaisiin. Luokkiin
4.1. ja 4.2. eivät siis kuulu kaikki kaivannaisjätteen jätealueet, joihin sijoitetaan rikastushiekkaa.

Huomioiden kaivannaisjätteen jätealueiden luokittelu D 1 ja D 4 luokkiin (ja niiden alaluokkiin) D 5.2
luokkaan sijoittuisivat suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätteen jätealueet, joihin
sijoitetaan kiinteää jätettä (sivukiveä tai rikastushiekkaa kuivaläjityksenä).

Lausuntopalvelu.fi

3/5

Kainuun ELY-keskus pyytää ottamaan huomioon edellä mainitut muutostarpeet myös liitteen 2
ruotsinkielisessä versiossa. Lisäksi Kainuun ELY-keskus toteaa, että liitteen 2 ruotsinkielisen
kirjoitusasun osalta kaivannaisjätteen jätealuetta ja suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaa
jätealuetta koskevan termistön olisi selkeää olla samat koko kaivannaisjätteitä koskevassa
sääntelyssä.

Valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta, PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen
käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista ympäristönsuojelusta, PCB-laitteistojen
käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuihin asetuksiin sekä niiden perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista kaatopaikka-asetukseen sekä niiden
perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetusta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta ja sen perusteluista.
-

Valtioneuvoston asetukset käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja
hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta,
paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista käytöstä poistettujen renkaiden
erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, paristoista ja akuista sekä
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettuihin asetuksiin ja
niiden perusteluista.
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Muuta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne muista mahdollisista jätealan asetuksiin liittyvistä asioista.
-

Myllyoja Sari
Kainuun ELY

Nieminen Soile
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Ympäristö ja
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