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Aika Tiistai 13.11.2018, klo 12.45 -15.00 
 
Paikka Julkisuus, OM 
 
Läsnä  

Ilkka Nieminen  Päivittäistavarakauppa ry 
Anna Vainikainen  Elintarviketeollisuusliitto ry 
Hannele Tonteri  EK / Teknologiateollisuus  
Timo Hämäläinen  KIVO 
Jukka Kero  Suomen Kiinteistöliitto ry 
Malin zu Castell-Rüdenhausen  VTT 
Otto Lehtipuu  YTP 
Juha Laurila  Infra ry 
Pekka Vuorinen  Rakennusteollisuus RT ry 
Mikko Paunio  STM 
Martti Virtanen  KKV 
Henrik Österlund  Motiva 
Juha-Heikki Tanskanen Rinki Oy 
Minna Ojanperä  MTK ry 
Marja Ola  Kaupan liitto 
Maija Heikkinen  Metsäteollisuus ry 
Kirsti Huovinen  MMM 
Laura Järvinen  Sitra 
Juha-Matti Katajajuuri LUKE 
Sirje Stén  YM 
Jarmo Muurman  YM 
Jenni Lehtonen  YM 
Eini Lemmelä  YM 
Riitta Levinen  YM 
Anna-Maija Pajukallio (pj.) YM 
Marja-Riitta Korhonen (siht.) YM 

 
 Etänä: 
 Juha-Pekka Salmi  Jätehuoltoyhdistys ry 
 Tuulia Innala  Kuntaliitto 
 Merja Torniainen  Evira 
 Sinikka Koikkalainen Hämeen ELY-keskus 

 
 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi päivitetyn 
asettamiskirjeen odottavan Business Finlandin edustajan nimeämistä.  
 
3. Ajankohtaiskatsaukset  
 
Anna-Maija kertoi ajankohtaiset kuulumiset jätelainsäädäntöön ja erityisesti muoviasioihin liittyen. 
Esitys saatavilla Hankeikkunasta. Ympäristöministeriötä kritisoitiin siitä, että Rakennusteollisuutta ei 
pyydetty mukaan muovitiekarttaa valmistelevaan yhteistyöryhmään, vaikka rakentaminen oli nostettu 
tiekartassa maatalouden rinnalla toiseksi erikseen tarkastelluksi toimialaksi. 
 
Riitta esitti ajankohtaisia asioita EU:n jätedirektiivien toimeenpanosta. Esitys saatavilla Hankeikkunasta. 
VTT kertoi olleensa tekemässä taustaselvityksiä Suomen osalta Early warning -raporttiin. Keskusteltiin 
siitä, miksi Suomi pärjäsi huonosti yhdyskuntajätteen kierrätysasteen vertailussa. Yhtenä syynä huonoon 
menestykseen esitettiin Suomen hyvä tilastointi, kun vastaavasti monessa maassa tilastointi on 
heikompaa ja näin ollen tulokset ovat ennemminkin arvioita. Tulevaisuudessa kierrätysasteen 
laskentamenetelmät tulevat yhtenäistymään, joten myöhemmin tätä ongelmaa ei pitäisi esiintyä. Lisäksi 
keskusteltiin SUP-direktiivin ja jätedirektiivin aikatauluista. YM totesi, että jätedirektiivin 
toimeenpanossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan SUP-direktiivin asettamat vaatimukset liittyen 
mm. tuottajavastuuseen.  
 
 



4. Valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano – biohajoavat jätteet 
 
Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus / Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry ja Anna 
Vainikainen, Elintarviketeollisuus ry  
 
Ilkka ja Anna esittivät elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen tämänhetkisen tilanteen. Esitys 
saatavilla Hankeikkunasta. Esityksen perusteella heräsi keskustelua tarpeesta tunnistaa ne tahot, joilla 
yhdyskuntajätteen kierrätys ei toimi, ja joihin erityisesti tulisi panostaa kierrätysasteen nostamiseksi. 
Tällaisina mainittiin mm. hallinto- ja palvelutoiminnot ja niiden jätteet, joista tilastotietoa ei ole 
saatavilla. Jätelajeista erityisesti biojätteen ja muovin kierrätystä tulisi saada lisättyä. Lopuksi kuitenkin 
todettiin, että yhdyskuntajätteen kierrätystavoite on niin korkea, että kaikkien tahojen tulee parantaa 
toimintaansa tavoitteeseen pääsemiseksi.   
 
Ruokajätteen ja -hävikin seurannan ja tiekartan valmistelu Suomessa / Juha-Matti Katajajuuri, LUKE 
 
Juha-Matti esitti ruokajätteen ja –hävikin seurantaa sekä ruokahävikin vähentämisen tiekartan 
valmistelun tilannetta. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Tähän liittyen YM kertoi, että ruokahävikistä 
raportointi komissiolle tulee olemaan haastavaa. Raportointikäytäntöjä tullaan tarkastelemaan 
uudelleen v.2023.   
 
Keskustelua herätti mm. se kuinka tietoa ruokajätteen hävikistä ja sen vaikutuksista saataisiin paremmin 
kuluttajille. LUKE on tiedottanut ruokahävikin vähentämisestä eri tavoin eri yhteistyötahojen mm. 
Marttojen kanssa. Yleisviestintä on saavuttanut ne, joihin se on kohdistettu, mutta ihmisten toiminnan 
muuttaminen on haasteellista. Sitra kertoi kehittäneensä kuluttajille elämäntapatestin, jonka avulla 
voidaan selvittää erilaisia motivaatioprofiileja. Taustalta pitäisi tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat 
henkilökohtaisten päätösten tekoon. Myös Motiva viestii ja kampanjoi aktiivisesti kuluttajille 
ruokahävikistä sekä eri toimijoiden toimista (esim. kaupan ala) ruokahävikin vähentämiseksi. Motiva 
ylläpitää saasyödä.fi sivustoa, joka kokoaa ruokahävikkitietoutta Suomessa.  
 

5. Kiertotalouden tiekartta 2.0 / Laura Järvinen, Sitra  
 
Laura kertoi kiertotalouden tiekartan päivitystyön tämänhetkisestä tilanteesta. Tiekartan kommentointi 
on päättynyt, kommentteja tuli yhteensä noin sata ja sidosryhmätilaisuuteen osallistui vajaa 200 
henkilöä. Tiekarttaa täydennetään ja siihen pyritään tuomaan lisää konkretiaa. World Circular Economy 
Forum WCEF2019 järjestetään ensi kesänä Suomessa. Kiertotalouden tiekarttaan 2.0 liittyvät luonnokset 
”Kiertotalouden tilannekuva Suomessa 2018” ja ”Kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet” eivät ole 
enää netissä saatavilla, joten ne lähetetään ryhmäläisille sähköpostitse.  
 
6. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  
 
MMM tiedotti, että 15.11.2018 astuvat voimaan lannan polttoa helpottavat kansalliset 
lainsäädäntömuutokset, joiden myötä lannan polttoon tietyn kokoluokan laitoksissa ei tarvitse enää 
soveltaa jätteenpolttoasetusta.  

 
7. Muut asiat 
 
Vuoden viimeinen kokous on maanantaina 17.12 klo 12.45-15.00 Ympäristöministeriön Pankkisalissa. 
 
8. Kokouksen päätös  
 


