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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.

Ehdotetun jäteasetuksen 13 §:n mukaiset kriteerit jätteen hyödyntämisestä maantäytössä taikka
muutoin sijoittamalla tai levittämällä siihen soveltuvaa jätettä maahan ovat hyviä ja selkeitä. Ne
vastaavat pääosin jo nykyisin jätelainsäädännöstä ja tapauskohtaisesta oikeuskäytännöstä
johdettavaa vaatimustasoa kyseisen kaltaisissa ympäristöluvanvaraisissa hankkeissa. Kriteerit jäävät
asetuksessa kuitenkin edelleen yleispiirteisiksi ja niiden soveltaminen käytäntöön saattaa
osoittautua epäyhtenäiseksi, ellei niiden soveltamisesta laadita yksityiskohtaisempaa ohjeistusta.

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.

Ehdotetun jäteasetuksen 34 §:n 2 momentin 5) kohdan mukainen POP-jätteitä koskeva kirjanpito- ja
tiedonantovelvollisuus saattaa olla varsin haastava vaatimus etenkin pienille jätelaitoksille, joiden
asiantuntijaresurssit ovat niukat.

Ehdotetun jäteasetuksen 34 §:n 3 momentissa täsmennetään jätelain 119 §:n 1 momentin mukaista
jätteen tuottajaa koskevaa velvollisuutta merkitä kirjanpitoon toiminnan ominaisjätemäärä. Säännös
koskisi käytännössä kaikkia ympäristöluvanvaraisia toimialoja, ja sen yhtenäinen tulkinta ja
soveltaminen edellyttää täydentävää yksityiskohtaista ohjeistusta.
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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.
Kaatopaikka-asetuksen 35 §:ään ehdotetut muutokset pykälässä mainittujen poikkeusten
edellytyksiin ja määräaikoihin ovat hyviä. Nykyinen yhden vuoden määräaika
kapasiteettivajetilanteessa on ollut liian lyhyt ja johtanut ketjutettuihin uusintahakemuksiin.
Muutosehdotus selkeyttää pykälän tulkintaa niiden jätteiden osalta, joille ei tällä hetkellä ole muuta
käsittelyvaihtoehtoa kuin kaatopaikkakäsittely. Enintään viiden vuoden määräaika voisi olla jopa
pidempi sellaisille orgaanisille jätteille, joille ei näytä pitkälläkään aikavälillä löytyvän muita
käsittelyvaihtoehtoja kuin kaatopaikkasijoitus. Näitä jätteitä on tarkasteltu ympäristöministeriön
muistiossa ”Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen 25.6.2018”.

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
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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.
Aluehallintovirasto esittää harkittavaksi, että jäteasetuksen 1 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaista
määritelmää öljyjätteestä tarkennettaisiin. Tarkennus koskisi sitä, kattaako määritelmä vain
mineraalipohjaiset ja synteettiset öljyt vaiko myös orgaanisista aineista ja jätteistä peräisin olevien
öljyjen, kuten puupohjaisten öljyjen, bioöljyjen ja pyrolyysiöljyjen jätteet. Kyseiset jätteet eivät
nimestään huolimatta ole kemialliselta koostumukseltaan öljyn kaltaisia aineita, vaan niiden
käyttäytyminen ympäristössä voi poiketa olennaisestikin mineraalipohjaisten ja synteettisten
öljyjätteiden käyttäytymisestä. Kyseisiä jätteitä ja niiden vaaraominaisuuksia ei ole tunnistettu
jäteasetuksessa.
Jäteasetuksen 1 §:n 1 momenttiin sisältyvien määritelmien osalta aluehallintovirasto pitää myös
ongelmallisena sitä, ettei pilaantumatonta maa-ainesjätettä ole määritelty. Tulkintavaikeudet
liittyvät esimerkiksi stabiloitujen maa-ainesten, ruoppausmassojen ja jätteensekaisten maaainesjätteiden luokitukseen.
Aluehallintovirasto on aiemmassa lausunnossaan jätelain muutoksesta ehdottanut, että
kaatopaikka-asetuksen liitteen 3 kohdan 2 taulukon 5 otsikointia tulisi selkeyttää. Taulukosta tulisi
ilmetä, onko sitä ollut tarkoitus soveltaa ainoastaan niihin kaatopaikkoihin, joille sijoitetaan
tavanomaista jätettä ja vakaata reagoimatonta vaarallista jätettä yhdessä. Tarkennus olisi helppo
sisällyttää nyt tehtävien muutosten yhteyteen.
Lausunto on Itä-Suomen aluehallintoviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Länsi- ja
Sisäsuomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteinen.
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