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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.

7 § Jätteen pakkaaminen ja merkitseminen sekä jätteestä annettavat tiedot

Ruokavirasto pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että pykälää 7 on jätteiden pakkaamisen ja merkitsemisen
sekä jätteestä annettavien tietojen osalta tarkennettu perustelumuistiossa eläimistä saatavien
sivuotteiden osalta. Tarkennus siitä, että jätelain soveltamisalaan kuuluvien eläimistä saatavien
sivutuotteiden pakkaamisessa ja merkitsemisessä on noudatettava myös sivutuotelainsäädännön
vaatimuksia selkeyttää eri lainsäädännöistä tulevia vaatimuksia, jotka jätteen tuottajien ja
haltijoiden on huomioitava toiminnassaan.

12 § Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä

Jätteen pienimuotoista käsittelyä kiinteistöllä koskevan 12 pykälän 1 momentin 5 kohdan osalta
Ruokavirasto toteaa, että kuivakäymäläjätteen, saostus- ja umpisäiliölietteen tai siihen
rinnastettavan muun ulosteperäinen jätteen käsittelyä ja käyttöä koskevat vaatimukset on
määritelty selkeästi. Kompostin osalta mainitaan, että sen käyttö on sallittu kiinteistöllä. Muun
kiinteistöllä tapahtuvan pienimuotoisen käsittelyn osalta jää epäselväksi, missä muodostuvaa
lopputuotetta saa hyödyntää. Ruokavirasto katsoo, että 1 momentin kohtien 2 ja 5 osalta tulee
tarkentaa, että kiinteistökohtaisessa käsittelyssä muodostuvan lopputuotteen käyttö on sallittua
vain kiinteistöllä. Perustelumuistioon ehdotetaan myös täsmennettäväksi, että lopputuotteen
luovuttaminen vastikkeetta tai vastiketta vastaan on lannoitevalmisteen markkinoille saattamista ja
edellyttää jätelainsäädännön lisäksi myös lannoitevalmistelain 539/2006 noudattamista. Ehdotetut
lisäykset selkeyttäisivät eri lainsäädännön rajapintoja.
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Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
30 § Käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttaminen uudelleenjakeluun

Pykälässä käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttaminen uudelleenjakeluun ihmisravinnoksi on
tuotu hyvin esille elintarviketurvallisuus. Ruokavirasto pitää tärkeänä, että käyttämättömien
elintarvikkeiden uudelleenjakelun yhteydessä on sekä lakipykälässä että perustelumuistiossa
maininta siitä, että uudelleenjakelu ihmisravinnoksi on mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa se
voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

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

36 § Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus yhdyskuntajätevesilietteestä

Ruokavirasto katsoo, että yhdyskuntajätevesilietteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden
rajaaminen koskemaan vain sellaisia toimijoita, jotka käsittelevät yksinomaan
yhdyskuntajätevesilietettä ei vastaa todellista yhdyskuntavesilietteiden käyttömäärää
maataloudessa. Kirjapito- ja tiedonantovelvollisuuden piiristä on rajattu pois
yhdyskuntajätevesilietteet, joita käsitellään yhteiskäsittelylaitoksissa muiden biohajoavien jätteiden
seassa. Ruokaviraston näkemyksen mukaan etenkin yhteismädätyslaitoksissa tapahtuva käsittely
lisääntyy myös tulevaisuudessa. Yhteismädätyslaitoksista saatavan mädätysjäännöksen pääasiallisia
käyttäjiä ovat maatalouden harjoittajat.

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
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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.
VN:n asetuksen pykälän 3 kohtaan 7 on ehdotettu lisättäväksi uusi muovin määritelmä
pakkausjätedirektiivin ja SUPdirektiivin mukaisesti. Perustelumuistion mukaan määritelmä
laajennettaisiin koskemaan kaikkia pakkausjäteasetuksen soveltamisalaan kuuluvia pakkauksia.
Ruokaviraston näkemyksen mukaan ehdotettu kohdan 7 mukainen muovin määritelmä rajaisi
kuitenkin soveltamisalan piiristä osan elintarvikepakkauksista. Elintarvikepakkauksia koskeva muovin
määritelmä on laajempi elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja
tarvikkeista komission antamassa asetuksessa (EU) 10/2011. Ruokavirasto ehdottaa lisäämään
kohtaan 7 myös viittauksen komission asetukseen (EU) 10/2011. Viitauksen lisäyksellä voidaan
varmistaa, että VN:n asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat kaikki muoviset
elintarvikepakkaukset.

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.
-
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