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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.

10 § Jätteen keräys
On kannatettavaa kannustaa jatkossa pyrkimään valtakunnallisesti yhtenäisiin symboleihin ja
esitystapaan jäteastiaan tai sen yhteyteen sijoitettavissa merkinnöissä ja lajitteluohjeissa, kuten 10
§:n 1 momentin 4 kohdassa esitetään. Jätehuoltovastuullisille tulee kuitenkin jättää päätösvalta
jäteastioihin sisällytettävien merkintöjen ja jätteen lajitteluohjeiden sisällöstä.
1 momentti kohta 6
On kannatettavaa, että jäteastioiden täyttymistä tulee seurata alueellisilla vastaanottopaikoilla siten,
että jätehuoltovastuullisilla on päätösvalta käyttöön otettavan seurannan tavasta.
1 momentti kohta 7
Vaatimus muiden kuin bio- ja sekajäteastioiden puhdistamisesta vähintään kerran vuodessa on
ylimitoitettu. Ehdotamme, että jätteen keräyksen järjestäjä velvoitetaan seuraamaan jäteastioiden
siisteyttä ja puhdistamaan jäteastiat tarvittaessa.

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
22 § Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys
Suurkertymäkohteiden tasa- ja hyvälaatuisen jätteen lajittelu ja erilliskeräys on erittäin tärkeää.
Tällaisen jätteen tulee päätyä kierrätykseen ja se pitää raportoida tuottajille.
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23 § Yhdyskuntajätteen erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa koskevat erityiset säännökset
Korostamme, että pakkausjätteen ja muun samaa materiaalia olevan jätteen yhteiskeräyksen
toteuttaminen tulee sopia tuottajan kanssa ja ehdotamme vastaavaa kirjausta asetukseen.

25 § Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevien tavoitteiden laskenta
Direktiivien mukaisten yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen harvaan asutussa
Suomessa on haasteellista. Tuottajille on valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja
pakkausjätteistä kohdennettu selkeät kierrätystavoitteet. Mepak-Kierrätys Oy ehdottaa, että
yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet kohdennettaisiin
tuottajien ohella myös muille tahoille, jotka ovat vastuussa jätehuollon järjestämisestä. Tämä
selkeyttäisi jätehuollon järjestämisestä vastuullisten tahojen keskinäisiä vastuita
kierrätystavoitteiden saavuttamisesta.

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

-

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
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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.
7 § Käytettyjen pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat kokonaistavoitteet; ja
8 § Pakkausjätteen kierrätystavoitteet pakkausmateriaaleittain
On kannatettavaa, että rekisteröityneiden pantittomien ja pantillisten pakkausten tuottajien tulee
vastata kierrätystavoitteista yhdessä. Kierrätystavoitteiden tulee kuitenkin koskea rekisteröityneiden
tuottajien pakkausmääriä, koska kaikkia pakkausmääriä ei tiedetä, vaan ne joudutaan arvioimaan.

10 § Vastaanoton järjestäminen
Ensimmäisen momentin kohdan 3 osalta on perusteltua, että lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja
kartonkipakkausjätteen erilliskeräystä varten olevien vastaanottopaikkojen eli ekopisteiden
minimimäärä alennetaan 1000 kappaleeseen kiinteistökeräyksen laajentuessa.
Alle 500 asukkaan taajamissa ja haja-asetusalueella vastaanottopaikkojen (eli ekopisteiden) määrää
ei tule sitoa kauppapaikkojen määrään. Lisäksi päätösvalta em. vastaanottopaikkojen sijoittelusta
tulee olla tuottajalla.

Ehdotamme, että ensimmäisen momentin kohta 4 kirjataan kuulumaan seuraavasti:
lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräystä varten on vähintään 1
000 vastaanottopaikkaa siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kiinteistöjä, jotka jäävät
jäteasetuksen 19 §:n tai jätelain 91 §:n 3 momentin nojalla tapahtuvan kiinteistöittäisen
erilliskeräyksen ulkopuolelle.

Muille kuin kuluttajille tarkoitettujen vastaanottopaikkojen minimimäärää ei tulisi nostaa 30:stä
60:een. Lisäksi materiaalien vastaanoton tulee tukea ja täydentää toisiaan ottaen huomioon
väestötiheys, kriteerinä ei tule käyttää maantieteellistä tasapuolisuutta.

Ehdotamme, että toinen momentti kirjataan kuulumaan seuraavasti:
Tuottajan on lisäksi järjestettävä koko maassa vähintään 30 vastaanottopaikkaa muun kuin
asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräystä sekä jätelain 35 §:n 1 momentin, 41 §:n 3
momentin, 47 §:n ja 49 a §:n mukaisesti erilliskerätyn asumisessa syntyvän pakkausjätteen
vastaanottoa varten. Vastaanottopaikat on sijoitettava niin, että ne palvelevat hyvin jäteasetuksen
19 ja 22 §:n mukaisesti kiinteistöiltä kerätyn pakkausjätteen vastaanottoa.
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11 § Käytettyjen pakkausten erillään pitämistä koskevat velvollisuudet
Ehdotamme, että lainkohtaan lisätään maininta, jonka mukaan tuottajalla on oikeus antaa ohjeita,
joilla varmistetaan käytettyjen pakkausten kierrätettävyys ja keräyksen tehokkuus.

12 § Tuottajien maksuosuudet
Maksuosuuksien määrittelyt on kirjattu hyvin ja kiitämme siitä, että kohta mahdollistaa tuottajien
tasapuolisen kohtelun maksuosuuksia määriteltäessä.
Ehdotamme, että kohta 6 tulisi poistaa, sillä erilaisten ympäristömerkki-, standardointi- ja
sertifikaatiojärjestelmien määrä on suuri, eivätkä ne välttämättä ohjaa samaan suuntaan, minkä
vuoksi maksuosuuksien määrittely niiden perusteella on mahdotonta.

15 § Selvitys taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon
järjestämisestä
Kiitämme selventävistä kirjauksista 15 § osalta.

17 § Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi
Toteamme, että hakemuksessa raportoidut volyymi- ja kustannustiedot eivät saa olla
tuottajakohtaisia.

19 § Seurantatietojen ilmoittaminen
Ensimmäisessä momentissa esitetään seurantatietojen toimittamista kesäkuun loppuun mennessä,
mikä merkitsisi aikataulun kiristämistä nykyiseen nähden. Seurantatietojen ilmoittaminen kesäkuun
loppuun mennessä tulisi olemaan haastavaa, sillä pakkausten tuottajavastuullisten yritysten määrä
on kasvussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan.

Ehdotamme, että kohdasta 4) poistetaan velvoite, jonka mukaan pakkausten määrä tulee ilmoittaa
eriteltyinä käsittelylaitoksen nimen ja sijaintipaikan mukaisesti.
Katsomme, että käsittelylaitoksen nimen ja sijaintipaikan ilmoittaminen ei perustu direktiiviin. Lisäksi
asetukseen kirjatun velvoitteen täyttäminen saattaisi merkitä käsittelylaitoksen liikesalaisuuden
piiriin kuuluvien tietojen taikka kilpailua haittaavien tietojen ilmoittamista.

20 § Omavalvonta
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Asetukseen on lisätty tarkemmat säännökset jätelain 53 a §:ssä tarkoitetun tuottajan
omavalvontasuunnitelman sisältövaatimuksista, omavalvontaa koskevan ulkopuolisen tarkastuksen
ajankohdasta sekä tarkastajan pätevyysvaatimuksista. Ulkopuolisen tarkastajan tekemä tarkastus
ehdotetaan tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi. Omavalvontamekanismien käyttöönottoa
koskeva vaatimus perustuu jätedirektiivin 8 a artiklan 3 kohdan d alakohtaan, jossa säännöllisiä
riippumattomia tarkastuksia vaaditaan edellytettäväksi tukemaan omavalvontamekanismeja
tarvittaessa. Esitettyjen
vaatimusten mukainen omavalvonta luo jo itsessään säännöllisen ja suunnitelmallisen
valvontamekanismin sen varmistamiseksi, että tuottajavastuuta koskevat velvoitteet tulevat
hoidetuiksi, ja että tuotettu tieto on luotettavaa. Omavalvontasuunnitelmien mukaisten toimien
(riittävyyden) tarkastaminen kuuluu Pirkanmaan ELY-keskukselle, jolle tuottajien tulee jätelain 54 §:n
mukaan toimittaa tiedot omavalvontasuunnitelman
mukaisista toimista kalenterivuosittain tai useammin. Näin ollen näemme kohtuuttomaksi ja
tarpeettomaksi
asettaa riippumattoman ja ammattitaitoisen henkilön suorittama tarkastus tehtäväksi
automaattisesti 3 vuoden välein, etenkään koska säännöllistä tarkastusta ei ole edellytetty
teetettäväksi sen enempää jätedirektiivissä kuin jätelaissa. Asetusehdotuksen perustelumuistioon ei
myöskään sisälly perusteluja siitä, mikä tarve edellyttäisi automaattisia säännöllisiä tarkastuksia.

Mikäli ennakkoon määritellyin välein toteutettavalle säännölliselle tarkastukselle ei ole perusteltua
tarvetta, pitäisi asetuksen 15 b §:n 2 momenttia muuttaa mielestämme sen ensimmäisen virkkeen
osalta seuraavasti:

Ulkopuolisen tarkastajan tulee tarkastaa edellä 1 momentissa tarkoitetut omavalvontaa koskevat
toimet tarvittaessa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen vaatimuksesta.

24 § Yhteistyö ja tiedonvaihto Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa
Kannatamme sitä, että Pirkanmaan ELY-keskuksen tulee julkaista verkkosivuillaan linkit toisten
jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin. Tämä helpottaa suomalaisten etämyyjien mahdollisuuksia
hoitaa tuottajavastuu Euroopan unionin jäsenmaissa.

Tuottajien työtä helpottaisi myös se, että tuottajarekistereihin ohjaavien linkkien lisäksi
verkkosivuille sisällytettäviin tietoihin lisättäisiin suorat linkit tuottajavastuuta valvovan
viranomaisen sivuille. Pidemmällä tähtäimellä eri Euroopan unionin jäsenmaiden kansalliset
tuottajarekisterit voisi olla hyvä harmonisoida ja yhdistää EU-tason rekisteriksi, mikä myös tehostaisi
eri jäsenmaiden viranomaisten valvontayhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
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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.
-

Muuta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne muista mahdollisista jätealan asetuksiin liittyvistä asioista.
-

Estakari Satu
Mepak-Kierrätys Oy
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