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Vuoden 2017 yhdyskuntajätetilasto julkaistu

Jätelain kaksivaiheinen uudistus
• 1. vaihe: laki jätelain muuttamisesta (445/2018)

• Tuli voimaan 1.1.2019
• Rajataan kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollossa asumisessa sekä
kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään jätteeseen
• Kunnan markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen ulosmyyntiraja 5 %
ilman 500 000 € rajaa vuoden 2030 alusta lähtien, siihen asti raja 10 %

• 2. vaihe: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain
muuttamisesta (HE 248/2018)
• Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta ja kunnan toissijaisen
jätehuoltopalvelun edellyttämän muun palvelutarjonnan puutteen
osoittaminen
• Täsmennykset kirjanpitoon
• Valiokuntakuuleminen päättynyt

• Asetusvalmistelu käynnistynyt
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Alustavalmistelun tilanne
• Hankinta toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä
• toteuttajaksi valittiin Solita Oy
• toteuttaminen alkoi 11/2018
• Nimeksi: Materiaalitori, Materialtorget
• Kilpailutusvaiheen käyttäjäryhmää on laajennettu
• Käyttäjälähtöisen suunnittelun haastattelut menossa
• Pilotointi/testaaminen alkaen viikolla 8
• Solita käy erilaisten käyttäjien läpi alustan toiminnallisuuksia ja kerää
kokemuksia
• Koko alustan pilotointi samanaikaisesti alustan yleisen käyttöönoton kanssa
4/2019
• Lakisääteinen käyttöönotto 1.1.2020 (poikkeuksena julkiset hankintayksiköt)

Asetusluonnos, jäteasetuksen 179/2012 muutos
•

Tietoalustassa julkaistavassa tarjouspyynnössä olisi oltava vähintään:
1. jätteen haltijan nimi ja yhteystiedot;
2. jätteen laji, laatu ja määrä;
3. jätteen sijainti;
4. tarvittava palvelu ja sen kesto;
5. määräaika tarjousten tekemiselle.
• TSV-palvelupyynnössä olisi myös oltava tieto tietoalustassa tapahtuneesta palveluntarjonnan
puutteen todentamisesta.

•

Kunnan olisi toimitettava tietoalustaan TSV-sopimuksesta seuraavat tiedot:
1. sopimuspuolet;
2. jätteen laji, laatu ja määrä;
3. jätteen sijainti;
4. kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun luonne ja kesto;
5. kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun hinta.
• Kunnan olisi toimitettava tietoalustaan muusta TSV-palvelusta tiedot jätteen määrästä
jätelajeittain ja käsittelymenetelmittäin eriteltyinä sekä tiedot annetun palvelun
kokonaisarvosta.
•

Vireillä oleva kilpailulain muutos (HE 68/2018) sisältää säännökset julkisyhteisön
kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman taloudellisen toiminnan eriyttämistä koskevista
vähimmäisvaatimuksista → ei tarpeen antaa asetuksella säännöksiä kirjanpitovelvoitteista.
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Keventämisen nopeat
• MARA-asetuksen soveltamisohjeen kommentointikierros
päättynyt
• ohje viimeistelyssä
• sähköinen lomake ? MATILTA TIETO
• MASA-asetuksen lausuntokierros päättynyt
• noin 200 sivua lausuntoja, analysointi käynnissä
• paljon huolenaiheita: tutkimusvelvoitteet, pilaantumaton maa-aines,
välivarastointi

• Betonimurske-EoW-asetus
• edelleen YM:n sisäisessä keskustelussa
• vaikuttaa jätteen polton kuonaa koskevaan EoW-työhön
• Käynnistymässä 2 EoW-taustaselvitystä
• muovien mekaaninen kierrätys
• muovien kemiallinen kierrätys
• EoW-muistio viimeistelyssä
• Resurssihaaste YM:ssä - priorisoidaan
Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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SUP eli kertakäyttömuoveja (ja kalastusvälineitä)
koskeva direktiivi(ehdotus)
• Poliittinen sopu kolmikantaneuvottelussa joulukuussa => hyväksyttäneen
keväällä => voimaan kesällä 2021?
• Toimeenpanoon valmistautumiseksi käynnistymässä iso konsulttityö:
• Mikä on direktiivi(ehdotukse)n soveltamisalaan kuuluvien
kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutus Suomessa?
• Minkälainen kansallinen sääntelykokonaisuus parhaiten toteuttaisi
direktiivin tavoitteet kulutuksen vähentämisestä, tuotekielloista ja vaatimuksista sekä laajennetusta tuottajavastuusta?
• Mitä konkreettisia muutoksia tarvittaisiin voimassaolevaan
lainsäädäntöön?
• Mitä uutta lainsäädäntöä mahdollisesti tarvittaisiin?
• Millaisilla muilla ohjauskeinoilla kertakäyttöisten muovituotteiden
kulutusta voitaisiin vähentää innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti?
• Mikä olisi toimiva direktiivin seurannan kansallinen hallinnointi- ja
markkinavalvontamalli?
Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Baselin sopimuksen muutosehdotus
• Baselin sopimus jätteiden kansainvälisistä siirroista
• Ehdotettu (Norja) liitteiden muutosta koskien muovia
• mahdollistaa puhtaan, lajitellun muovijätteen siirtämisen edelleen maasta
toiseen hyödynnettäväksi ilman jätesiirtolupaa (ns. vihreä jäte)
• asettaa vaarattoman mm. muilla materiaaleilla kontaminoituneen ja
sekalaisen muovijätteen siirrot jätesiirtoluvan alaisiksi.
• vaarattomalle muovijätteelle uusi nimike liitteeseen II (erityishuomiota vaativat
jätteet)
vaaralliselle muovijätteelle uusi nimike liitteeseen VIII

•
• ainoastaan vihreäksi jätteeksi (liite IX) luokiteltua muovijätettä voisi
tulevaisuudessa viedä EU ja OECD-maiden ulkopuolelle.
• EU:n neuvottelumandaatti kevään osapuolisopimuskokousta varten
neuvotteilla => positiivinen suhtautuminen

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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ECHAn mikromuovin käytön rajoitusehdotus
https://www.echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-addedmicroplastics

• tarkoittaa polymeerejä sisältäviä materiaaleja, jonka osat ovat (joka
suuntaan) alle 5 mm tai kuidut ovat alle 15 mm
• Ehdotus: kieltää tarkoituksella lisätyt mikromuovit

• astuisi voimaan arviolta 2020
• ei koskisi: jos mikromuovi ei päädy luontoon, luonnossa esiintyviä sekä
biohajoavia mikromuoveja, lääkkeissä ja teollisuuslaitoksissa käytettäviä
mikromuoveja
• Julkinen kuuleminen alkaa maaliskuussa

• käsittely REACH-asetuksen normaaleissa menettelyissä
Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Lähde: Matti Vainio/ECHA

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Jätteen luokittelu vaaralliseksi – päivitetty opas
julkaistu
• Ympäristövaarallisuuden
arvioinnissa sovellettavat
pitoisuusrajat tulleet voimaan
5.7.2018
• Liite 8: Ehdotus jätteiden
ympäristövaarallisuuden (HP 14)
arvioinnissa käytettäväksi
ekotoksisuustestivalikoimaksi
• Esimerkkitarkasteluja erityyppisten
jätteiden luokittelusta.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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11.-12.2. Hanasaari
Epävirallinen tapaaminen: likeminded maiden y-ministerit ja
kiertotalous

Ympäristöneuvosto
19.12.
CE-päätelmät?

24.-27.2. World
Resources Forum,
Antwerpen

Komission CEAPedistymisraportti
ja staff document
tuotepolitiikasta

SMCW – IP3?

Joulu

Our Ocean
konferenssi
(NO)

Tammi
Helmi

Marras

Ympäristöneuvosto 9.10.
EAP-päätelmät; CEpäätelmät?

Kiertotalousetappeja
EU-vinkkelistä
2019

Loka

30.9.-1.10. Finlandia talo
Sustainable seminar
(tutkimuspainotteinten)

Syys
Elo

3.-4.9. Helsinki
Epävirallinen CPR-työryhmä

Maalis
Huhti
Touko

Heinä

11.-12.7. Helsinki
epävirallinen ympäristöministerikokous
9.7. Helsinki
EU Biotalouden
sidosryhmäkonferenssi

Kesä

Ympäristöneuvosto 5.3.
+ Circulat Economy
Platform (Plastic Summit)
5.-6.3.(FR)
Rajapintakonsultaation tulokset
SAICM - OEWG

Komission edistymis-raportti 7.
EAPista

BRS-COP 29.4.-10.5
CE side event (FI)
3.-5.6. WCEF
Finlandia talo

Ympäristöneuvosto 26.6.

