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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
Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) kannattaa kannustamista valtakunnallisesti yhtenäisiin symboleihin
ja esitystapaan jäteastiaan ja siihen tai sen yhteyteen sijoitettavissa merkinnöissä ja lajitteluohjeissa.
Jätehuoltovastuullisille tulee kuitenkin jättää päätösvalta merkintöjen ja lajitteluohjeiden sisällöstä.

Jäteastioiden täyttymisen seuranta ja optimointi on kannatettavaa ja sitä tulee kehittää (optimointi,
anturit, dynaaminen reititys). Jätteen luvattoman toimittamisen estäminen ja sen valvonta on
tärkeää.

Vaatimus jäteastioiden puhdistamisesta vähintään kerran vuodessa on ylimitoitettu. SUK ehdottaa,
että jätteen keräyksen järjestäjä tulee velvoittaa seuraamaan jäteastioiden siisteyttä ja
puhdistamaan jäteastiat tarvittaessa.

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista
20 § Muun asumisessa syntyvän jätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys
Kimppa- ja korttelikeräystä tulee kehittää, pakkausjäte on toimitettava tuottajan järjestämään
vastaanottoon.
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22 § Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys
Suurkertymäkohteiden tasa- ja hyvälaatuisen jätteen, esim. aaltopahvi, lajittelu ja erilliskeräys on
erittäin tärkeää. Tällaisen jätteen tulee päätyä kierrätykseen ja se pitää raportoida tuottajille.

23 § Yhdyskuntajätteen erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa koskevat erityiset säännökset
Pakkausjätteen ja muun samaa materiaalia olevan jätteen yhteiskeräys tulee sopia tuottajan kanssa.

24 § Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet, 25 §
Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevien tavoitteiden laskenta
Vain tuottajavastuullisille yrityksille on asetettu kohdennetut ja sitovat tavoitteet. SUK ehdottaa,
että vastaavanlaiset tavoitteet asetetaan myös muille tahoille, jotka ovat vastuussa jätehuollon
järjestämisestä. Tämä selkeyttäisi vastuita ja edesauttaisi yleisten tavoitteiden (yhdyskuntajätteiden
kierrätys) saavuttamista.

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.
-
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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.
2 § Soveltamisalan rajoitukset
Miljoonan euron liikevaihtoraja tulee vihdoin poistaa jätelaista.

6 § Pakkaukseen tehtävät merkinnät
Säädöksen tulisi paremmin tukea yhtenäistä merkintäjärjestelmää.

8 § Pakkausjätteen kierrätystavoitteet pakkausmateriaaleittain
Ehdotusta voi tulkita niin, että rekisteröityneet tuottajat vastaisivat kierrätystavoitteiden
saavuttamisesta kaiken Suomen markkinoille tuodun pakkausjätteen osalta. Tällöin rekisteröityneiltä
tuottajilta vaadittaisiin esitettyjä kierrätystavoitteita korkeampien kierrätysasteiden saavuttamista,
nostaisi vastuunsa hoitavien yritysten kustannuksia ja antaisi etua tuottajavastuunsa hoitamatta
jättäville yrityksille. Tämä ei voi olla lain tarkoitus.

Kierrätystavoitteiden tulisi täten koskea vain rekisteröityneiden tuottajien pakkausmääriä, koska
kaikkia pakkausmääriä ei tiedetä, vaan ne joudutaan arvioimaan.

Tavoitteena on saada kaikki vapaamatkustajat mukaan tuottajavastuuseen.

10 § Vastaanoton järjestäminen
Kunnan ja tuottajan järjestämien keräysten ja materiaalien vastaanoton tulee tukea ja täydentää
toisiaan ottaen huomioon väestötiheys, kriteerinä ei tule käyttää maantieteellistä tasapuolisuutta.

Alle 500 asukkaan taajamissa ja haja-asetusalueella vastaanottopaikkojen määrää ei tule sitoa
kauppapaikkojen määrään ja päätösvalta vastaanottopaikkojen sijoittelusta tulee olla tuottajalla.
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11 § Käytettyjen pakkausten erillään pitämistä koskevat velvollisuudet
SUK ehdottaa lisäystä momenttiin 1: PAKKAUS ON LITISTETTÄVÄ SILLOIN, KUN SE ON MAHDOLLISTA.
Tällä on suuri vaikutus keräyksen kustannuksiin ja päästöihin.

15 § Selvitys taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon
järjestämisestä
SUK kiittää selventävistä kirjauksista.

17 § Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi
Tuottajayhteisön raportoimat volyymi- ja kustannustiedot eivät saa olla tuottajakohtaisia.

19 § Seurantatietojen ilmoittaminen
Momentit 1. ja 5: Tarkoituksena on tarkentaa yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta, jolloin
kuluttajapakkausten erittely voi johtaa harhaan. Yhdyskuntajäte sisältää myös palvelupakkaukset.
Vrt. Tilastokeskuksen yhdyskuntamääritelmä: Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa syntyneet ja
tuotannossa, erityisesti palvelualoilla, kertyneet kotitalousjätteisiin verrattavat jätteet.

Käsittelylaitoskohtaisen tiedon keruuta ei tule vaatia. Käsittelylaitoksen nimen ja sijaintipaikan
ilmoittaminen ei perustu direktiiviin ja asetusluonnokseen kirjatun velvoitteen täyttäminen voi
merkitä käsittelylaitoksen liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tai kilpailua haittaavien tietojen
ilmoittamista.

24 § Yhteistyö ja tiedonvaihto Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa
SUK kannattaa 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 tulisi harmonisoida ja yhdistää EU-tason rekisteriksi, mikä 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.
-

Salmi Juha-Pekka
Suomen Kuitukierrätys Oy
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