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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.

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja kunnioittavasti toteaa seuraavaa.

Jäteasetuksen 36 § koskee kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuutta yhdyskuntajätevesilietteestä.
Asetusluonnoksen 36 §:n 3 momentin mukaan maatalouden harjoittajan, joka käyttää 1 tai 2
momentissa tarkoitettua yhdyskuntajätevesilietettä maanviljelyssä, on pidettävä aikajärjestyksen
mukaista kirjaa seuraavista tiedoista: 1) paikka, jossa lietettä on käytetty; 2) lietteen toimittaneen
yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan tai käsittelijän nimi. Maatalouden harjoittajia koskee myös
ehdotetun 36 §:n 4. momentti, jonka mukaan 1−3 momentissa tarkoitettujen toiminnanharjoittajien
on toimitettava yhteenveto edellistä kalenterivuotta koskevista mainitussa momentissa
tarkoitetuista tiedoista vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle tai, jos
kyseessä on muu kuin ympäristöluvanvarainen toiminta, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Tiedot on toimitettava valvontaviranomaisen tietojärjestelmään tai
viranomaisen kanssa erikseen sovitulla tavalla.
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Asetusluonnoksen 36 §:n perusteluissa todetaan, että ko. pykälän 3 momentissa säädettäisiin
yhdyskuntajätevesilietettä maanviljelyssä käyttävän maatalouden harjoittajan velvoitteesta pitää
kirjaa paikasta, jossa lietettä on käytetty sekä lietteen toimittaneen yhdyskuntajätevesilietteen
tuottajan tai käsittelijän nimestä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on pidettävä lannoituksesta kirjaa
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (1250/2014, jäljempänä nitraattiasetus) 13 §:n mukaisesti. Myös
mahdolliset maatalouden harjoittajalle myönnetyt maataloustuet tai tämän tekemät
ympäristösitoumukset voivat edellyttää esimerkiksi muistiinpanoja lannoituksen käytöstä.

Asetusluonnoksen perusteluissa todetaan myös, että pykälän 4 momentissa säädettäisiin jätelain
119 §:n 2 momentin nojalla tietojen toimittamisesta jätelain mukaiselle valvontaviranomaiselle.
Yhteenveto kirjanpitotiedoista olisi toimitettava vuosittain niin, että edellisen kalenterivuoden tiedot
toimitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, jolloin ympäristölupavelvolliset
toiminnanharjoittajat ovat yleensä muutoinkin velvollisia raportoimaan edellisen vuoden
seurantatiedot valvontaviranomaiselle. Jos kyseessä olisi muu kuin ympäristöluvanvarainen
toiminta, tiedot tulisi toimittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tiedot olisi toimitettava
viranomaisen tietojärjestelmään tai viranomaisen kanssa erikseen sovitulla tavalla. Käytännössä
tietojen toimittaminen pyrittäisiin toteuttamaan niin, että jäteasetuksen, lannoitevalmistelain,
nitraattiasetuksen, maataloustukien
ja ympäristösitoumusten edellyttämiä tiedonantoja yhteensovitettaisiin mahdollisuuksien mukaan
hallinnollisen taakan välttämiseksi.

Maatalouden harjoittajan kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteella pantaisiin täytäntöön
puhdistamolietedirektiivin mukainen vaatimus pitää ajantasaista tiedostoa maanviljelykäyttöön
toimitetusta lietteestä. Puhdistamolietedirektiiviin vuonna 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2019/1010 tehdyn muutoksen myötä puhdistamolietteen maanviljelykäyttöä
koskeviin tietoihin sisältyvät paikkatiedot on esitettävä paikkatietopalvelun avulla. Lisäksi tiedot on
saatettava yleisön helposti saataville yhteenvetomuodossa ja raportoitava sähköisesti komissiolle
kahdeksan kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä. Komissio julkaisee tiedoista unionin
laajuisen yleiskatsauksen karttoineen. Velvoitteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2022
tietoihin. Tarkemmat vaatimukset raportoitavien tietojen sisällöstä ja muodosta annetaan komission
täytäntöönpanopäätöksellä viimeistään syksyn 2021 aikana. Maatalouden harjoittajaa
edellytettäisiin toimittamaan tieto lietteen käyttöpaikasta muodossa, joka mahdollistaa
täytäntöönpanopäätöksen mukaisen raportoinnin komissiolle ja tietojen esittämisen
paikkatietopalvelun avulla. Keväällä 2021 esitetyn täytäntöönpanopäätösluonnoksen mukaan tiedon
antamisessa voisi hyödyntää kasvu- ja peruslohkoaineistoa. Suomessa aineisto on Ruokaviraston
ylläpitämä ja se syntyy maataloustukien haku- ja seurantavaiheissa. Käytännössä maatalouden
harjoittajan tiedonanto pyrittäisiin toteuttamaan niin, että tieto voitaisiin ilmoittaa olemassa olevan
lohkoaineiston avulla.

MTK toteaa, että maataloudessa käytetään lannoitevalmisteita, joiden raaka-aineena voi olla
puhdistamoliete. Esityksessä jää epäselväksi, koskeeko raportointi myös näiden valmisteiden
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käyttöä. On hyvä, että raportointi pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Näin ollen
tukisovelluksen hyödyntämismahdollisuus on syytä selvittää. Tukisovelluksen käyttö ei saa
kuitenkaan johtaa lisääntyneeseen maataloustukien valvontaan, vaan tietoja on hyödynnettävä
ainoastaan asetuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen.

MTK pitää tärkeänä sitä, että säädösvalmistelijat ovat pyrkineet huomioimaan hallinnollisen taakan
vähentämisen tilanteessa, jossa maataloudessa hyödynnettävien yhdyskuntajätevesilietteiden
käyttöön kohdistuu kirjanpitovelvoitteita usean eri lainsäädännön nojalla. MTK kuitenkin pitää
arveluttava-na sitä, että jäteasetuksen nojalla toteutettu kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus
käytännössä johtaisi paikkatietoaineiston muodostumiseen. MTK on esimerkiksi julkisuuslain
kehittämistä koskevassa lausunnossaan tuonut oikeusministeriön tietoon huolensa siitä, että
Suomessa ei ole riittävällä tasolla arvioitu julkisten ympäristötietojen saatavuuden, henkilötietojen
suojan ja julkisuuslain mukaisen julkisuusperiaatteen yhteensovittamisesta aiheutuvia
ristiriitatilanteita. Maatalouden harjoittamisessa yhteensovittaminen on ilmeisen haasteellista,
mutta välttämätöntä julkisen tiedon saatavuusvelvoitteen ja henkilötietojen suojan rajapintojen
tunnistamiseksi.

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
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista kaatopaikka-asetukseen sekä niiden
perusteluista.
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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.
-

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

Ojanperä Minna
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