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Tilannekatsaus - YM/STM suositukset

• WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. 
Suomi siirtyi poikkeusoloihin 16.3.2020 ja valmiuslaki otettiin 
käyttöön. 

• Akuutti vaihe – tarve jätehuollon ohjeistukselle

• YM ja STM laativat yhteiset suositukset 19.3.2020: Jätehuollon 
varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa 
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronavirukseen_varautuminen
• Suositukset päivitettiin 9.4 jäteastioiden pesun osalta
• Suosituksia voidaan muuttaa tarpeen niin vaatiessa

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronavirukseen_varautuminen


YM/STM suositukset ja Q&A

YM/STM suositusten sisältöä:
• Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä
• Ei muutoksia kotitalouksien lajittelukäytäntöihin
• Varautuminen jätehuoltojärjestelyissä epidemian mahdolliseen laajenemiseen
• Suosituksia jätteen kuljettajille sekä jäteasemilla ja käsittelylaitoksissa 

työskenteleville mm. suojautumisesta, jäteastioiden pesusta

Usein kysytyt kysymykset jätteisiin ja jätehuoltoon liittyen
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19#tauti
• TTL: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet
• TTL: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatehuollon-tyontekijat-henkilosuojain

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19#tauti
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatehuollon-tyontekijat-henkilosuojain


Komission ohjeet/suositukset

Waste management in the context of the coronavirus crisis 14.4.2020 
https://ec.europa.eu/info/files/waste-management-context-coronavirus-crisis_en
• Valmisteluvaiheessa pyydettiin jäsenmailta ja sidosryhmiltä kommentteja
• Suosituksia mm: 
• Yhdyskuntajätehuoltoon: erilliskeräys jatkuu, ohjeistusta kotona sairastavien 

jätehuoltoon, keräyksen priorisoinnista
• Terveydenhuollon jätehuoltoon
• Jätteidenkäsittelijöiden työturvallisuuteen

-> Ei tarvetta muuttaa kansallisia suosituksia

Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis 30.3.2020 
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVI
D19.pdf

https://ec.europa.eu/info/files/waste-management-context-coronavirus-crisis_en
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf


Jätealan huoltovarmuustoimikunta 

• Toimii huoltovarmuusorganisaatiossa terveydenhuoltosektorin 
alaisuudessa
• Puheenjohtaja YM, sihteeri KIVO
• Mukana viranomaisia, jätealan yrityksiä, KIVO, YTP, Kuntaliitto, HVK
• Korona-aikana mukana TTL:n edustus

• Normaaliolosuhteissa kokoontuminen 4krt/v. Koronaepidemian akuutissa 
vaiheessa (vk. 12-17) kokoontumistiheys 1krt/vko, nyt toistaiseksi kahden 
viikon välein

• Tärkeä tiedonvaihtofoorumi
• tiedon vaihtoa eri tahojen välillä - viranomaiset, jätehuoltokenttä
• Kentältä nousseet tarpeet - toimenpiteiden edistäminen esim. kyselyt

-> jätehuollon tilannekuvan rakentaminen



Koronan vaikutuksia jätehuoltoon
Muutamia huomioita jätehuollon tilanteesta:
• Jätehuolto pystytty järjestämään pääasiassa normaalisti, ei havaittavissa erityisiä 

muutoksia koronaepidemiasta johtuen
• Sairastumiset eivät ole vielä aiheuttaneet kohtuutonta haittaa jätehuollolle
• Kotitalousjätteiden määrä lisääntynyt
• Kierrätysraaka-aineiden kysyntä heikentynyt ja arvo laskenut 
• Yritysten kannattavuus heikentynyt
• Jäteasemia koskien monilla alueilla tehty toimia
• Mm. polttolaitosten huoltoseisokkeja lykätty syksylle
• Kv-jätesiirrot toimivat hyvin

-> Tilanne voi muuttua nopeastikin rajoituksia purettaessa
-> Tilannetta seurataan aktiivisesti
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