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Asia: VN/538/2019-422

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

12§ Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä

Asetustekstiin tulisi selventää, mitä tarkoitetaan pienimuotoisella. Kuinka laajasta toiminnasta on
kyse (vs. ympäristöluvallinen toiminta)? Asia liittyy myös pykälään 23 (Yhdyskuntajätteen
erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa koskevat erityiset säännökset).

Nyt asetuksesta tai perustelumuistiosta ei myöskään tule selkeästi esille, että kyseessä on
yhdyskuntajäte. Huomaa yhteys 23 §:ään.

13§ Jätteen hyödyntäminen maantäytössä taikka maahan sijoittamalla tai levittämällä

Maisemointi on yksi esimerkki maantäytöstä. Huomaa, että myös orgaanista aineista sisältäviä
massoja voidaan hyödyntää maisemoinnissa. Pykälät 13 ja 29 rajaavat käytännössä orgaanista
ainesta sisältävät massat pois maantäyttö-määritelmän alta. Onko tämä tarkoituksenmukaista?
Tämä ei saa johtaa siihen, ettei orgaanisia aineksia sisältäviä massoja (esim. kasvualustat) voi käyttää
maisemoinnissa ja viherrakentamisessa. Tulee varmistaa, että eri pykälät ja määritelmät toimivat –
huomaa, että asialla on vaikutusta myös muihin säädöksiin, kuten lannoitelainsäädäntöön.
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Haluamme huomauttaa, että tässä luodaan jo lannoitteiden EoW-säädöskehikkoa, sillä tässä
määritetään käytäntöjä muiden käyttökohteiden (viherrakentaminen, maisemointi) osalta.

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
18§ Asumisessa syntyvän biojätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys

Kannatamme esitystä biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden kunnianhimon nostamisesta.

Esitämme, että biojätteen erilliskeräyksen 2. vaihe alkaisi jo 1.1.2023. Perusteluna esitämme, että
vuoden 2025 kierrätystavoite on tiukka ja signaalit uusille laitosinvestoinneille ovat selkeät.
Haluamme myös huomauttaa, että käytännössä esityksen kunnianhimo määritetään poikkeusten
kautta.

24 § Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet

Kannatamme esitystä.

25 § Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevien tavoitteiden laskenta

Biokaasutoiminnan tulkitseminen yksiselitteisesti kierrätykseksi on tärkeää (25 §).

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

34-40 §
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Ehdotuksen mukaan uusia kirjanpitovelvoitteita (34–41 §) sovellettaisiin 1.1.2022, eli jo muutamien
kuukausien päästä asetuksen antamisesta. Pidämme toimeenpanon aikataulua liian kireänä ja
toivomme siihen muutosta.

Puhdistamolietteet

Pykälissä 32 ja 36 sekä liitteissä 4 ja 5 käytettävä terminologia on sekava, mikä voi johtaa asetuksen
väärintulkintaan. Nyt pykälien 32 ja 36 osalta ei ole selvää, että sovelletaanko laaduntarkkailu (§32)-,
kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteita (§ 36) ainoastaan yhdyskuntapuhdistamolietteeseen
käytettävänä sellaisenaan vai myös lietepohjaiseen mädätteeseen ja kompostiin. Suomessa vuosina
2019 ja 2020 noin 46 % kaikista selvitetyistä yhdyskuntajätevesilietemääristä hyödynnettiin
maataloudessa ja noin 40–45 % viherrakentamisessa. Lannoitelainsäädännön mukaisesti
jätevesipuhdistamolietettä ei voi sellaisenaan käyttää maataloudessa, vaan se tulee hygienisoida.
Yleisimmät hygienisointimenettelyt ovat lietteen käsittely biokaasulaitoksella ja/tai kompostointi.
Maisemointitarkoituksessa hygienisointi ei sen sijaan ole tarpeen. Lannoitelainsäädäntö antaa
tarkemmat vaatimukset mädätteen ja kompostin käyttöön maataloudessa. Selkeyden lisäämiseksi
esitämme, että tekstiä selkeytetään lisäämällä yhdyskuntajätevesilietteen eteen esimerkiksi sanoja
hyödynnettävä ja esikäsitelty.
Esimerkiksi

Liite 4 YHDYSKUNTAJÄTEVESILIETTEEN LAADUN MÄÄRITTÄMINEN
[Hyödynnettävän] Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on määritettävä lietteen sisältämien
raskasmetallien ja tarvittaessa muiden haitallisten aineiden pitoisuudet sekä kokonaistypen ja
kokonaisfosforin pitoisuudet.

Asetuksen sisältöä laadittaessa on mielestämme tärkeä ottaa huomioon, miten ehdotus vaikuttaa
lietepohjaisten tuotteiden jatkojalostamiseen ja tuotteistamiseen. Näkemyksemme mukaan
jäteasetusehdotuksella luodaan jo lannoitteiden EoW-lainsäädännön puitteita, joita on tarkoitus
laatia virallisesti vasta myöhemmin ja erillisenä pakettina. Pidämme tärkeänä, että
lainsäädäntökehys olisi jatkossa entistä selvempi sen suhteen, onko kyseessä tuote (kierrätys) vai
jäte (hyödyntäminen materiaalina). Orgaanisten jätteiden kohdalla tätä määrittelyä ei ole
kannattavaa tehdä asetus kerrallaan, vaan asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena ja yhteistyönä eri
ministeriöiden kesken. Tämä kehitystyö on tarpeen, jotta kierrätysravinteille saadaan luotua
toimivat markkinat.

Muut asetuksen säännökset
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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.
35§ Poikkeuksen myöntäminen eräissä tapauksissa

Kannatamme, että pykälää selkeytetään. Kannatamme pykälän 1 momentin 1 kohdassa esitystä
myös vuoden määräajan asettamisesta.

Esitämme, että pykälän 1 momentin 2 kohdassa oleva määräaika lasketaan kolmesta vuodesta
kahteen tai muulla tavoin varmistetaan, ettei investointeja lykätä ilman painavaa syytä. Poikkeusten
myöntämismahdollisuus viivästyttää tarpeellisten investointien realisoitumista. Poikkeus tulisi
mahdollistaa ainoastaan siinä tapauksessa, kun sen myöntämiseen on riittävät ympäristölliset ja
taloudelliset perusteet.

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

Virolainen-Hynnä Anna
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
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