JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (4/2019) KOKOUSMUISTIO

Aika

Keskiviikko 25.9.2019, klo 12:30-14:45

Paikka

Neuvotteluhuone Aleksanteri, Sisäministeriö, Kirkkokatu 12

Läsnä

Maija Rantamäki
Jukka Kero
Otto Lehtipuu
Ilkka Hippinen
Olli Dahl
Juha Laurila
Marja Ola
Riku Eksymä
Teemu Virtanen
Tuulia Innala
Pirjo Salminen
Martti Virtanen
Camilla Wiik
Olli Alanen
Bo Balduyck
Ulrich Kremser
Clara Rueda
Tommy Hagg
Kevin Pollard
Hakaste Harri
Eevaleena Häkkinen
Riitta Levinen
Anna-Maija Pajukallio (pj.)
Marja-Riitta Korhonen (siht.)

Metsäteollisuus ry
Kiinteistöliitto
YTP
Motiva
Aalto-yliopisto
RT / Infra ry
Kaupan liitto
KIVO
Pirkanmaan ELY-keskus
Kuntaliitto
MMM
KKV
Jätehuoltoyhdistys ry
ERP Finland / TYNK
ECHA
ECHA
ECHA
ECHA
ECHA
YM
YM
YM
YM
YM

Etänä:
Sinikka Koikkalainen
Merja Torniainen

HAMELY
Ruokavirasto

1-2. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.

3. Ajankohtaiset jäte- ja kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio
Anna-Maija esitti ajankohtaisia asioita kiertotaloudesta ja jätehuollosta. Esitys saatavilla
hankeikkunasta. Pääpaino esityksessä oli hallitusohjelman kiertotalousaihepiiriin liittyvien kirjausten
läpikäynnissä sekä SUP-direktiivin täytäntöönpano. Komissio on käynnistänyt pitkäkestoisen
konsulttityön. Tähän liittyen konsultti on käynnistänyt kaksiosaisen kyselyn. Kyselyn määräaikaa on
jatkettu. Puheenjohtaja toimittaa ryhmäläisille lisätietoa sekä kyselystä sekä lisää esityskalvoihin tietoa
komission toimeenpanotyöstä. SUP-direktiivissä asetettu siivouksen kustannusvastuu voidaan säätää eri
EU-maissa eri tavoin, vaikka toimitaankin sisämarkkinoilla. Komissiolta on tulossa ohje mm.
siivouskustannuksista.
YM on julkaissut ”Jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva tapauskohtainen päätöksenteko” -muistion
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat.

4. EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanotyö / Riitta Levinen
Riitta esitti tilannekatsauksen jätesäädöspaketin toimeenpanosta. Esitys saatavilla hankeikkunasta.
Jätelakityöryhmän
mietintö
löytyy
ympäristöministeriön
www-sivuilta:
https://www.ym.fi/jatesaadospaketti. Kommentteja mietintöön pyydettiin erityisesti niiltä, jotka eivät
olleet jätelakityöryhmässä mukana. Kommentoitiin mm. sivutuote ja EoW -menettelyitä,
materiaalitehokkuusselvityksen tarvetta ympäristölupamenettelyssä, kiinteistö -termin määrittelemistä
tarkemmin sekä tarvetta selventää termien maantäyttö, materiaalin hyödyntäminen ja kierrätys

tulkintaa. Puheenjohtaja ilmoitti, että kirjallisia kommentteja mietintöön voi lähettää ennen
lausuntomenettelyn alkamista.

5. SCIP database of articles containing substances of very high concern / Bo Balduyck ECHA
Bo Balduyck esitteli ECHAn valmisteilla olevan tietokannan: “SCIP database of articles containing
substances of very high concern”. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Esitys herätti mielenkiintoa
ryhmäläisissä. Bo kertoi, että tietovaatimukset tiedoista, joita yritykset joutuvat tietokantaan
toimittamaan, ovat tällä hetkellä lopullisia. Pieniä muutoksia voi kuitenkin tulla tietokannan
ensimmäisen julkistuksen jälkeen. ECHA pyrkii kehittämään ilmoitusmenettelyyn ominaisuuksia, jotka
vähentävät yritysten taakkaa. Mahdollinen olisi esimerkiksi ominaisuus, jossa samaan esineen
toimitusketjuun kuuluvat yritykset voisivat jakaa tietoja siten, että ketjun muut toimijat voisivat
hyödyntää samasta esineestä jo toimitettuja tietoja omassa ilmoituksessaan.
Komissio ei ole tehnyt tietokannasta vaikutusten arviointia ja näin ollen sen vaikutuksista ei ole tietoa
saatavilla. Vaikutusarviointitietoa tarvittaisiin kansallisen lainsäädännön valmisteluprosessiin. ECHA
kuitenkin totesi, että REACH-asetuksen valmistelun yhteydessä komissio on tehnyt vaikutustenarvion.
Sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää vaikutusarvion pohjana tässäkin, koska ilmoitusvelvollisuus
tietokantaan koskee samoja tietoja, jotka esineen toimittajan on REACH-asetuksen mukaan jo nykyisin
toimitettava esineen vastaanottajalle.
ECHA haluaisi kuulla näkemyksiä siitä, miten jätteen käsittelijät suhtautuvat tietokantaan. Lisäksi esiin
nousi ajatus jakaa tietoa myös pienemmissä ryhmissä. ECHA tuki ajatusta mahdollisesti järjestää
ryhmäkeskustelu aiheesta.
ECHA järjestää SCIP-tietokannasta sidosryhmätilaisuuden 12.11.2019. Tilaisuus on avoin kaikille
halukkaille. YM on ollut aktiivinen ECHAn suuntaan koko kehittämisprosessin ajan, mutta osallistunee
tilaisuuteen.

6. Kiertotalous rakentamisessa - Ympäristöministeriön ajankohtaiset / Harri Hakaste, YM
Harri kertoi ympäristöministeriössä tehtävästä rakentamisen kiertotaloutta edistävästä työstä. Esitys
saatavilla hankeikkunasta. Kiertotaloustyön painopiste on rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisessä.
YM on yhdessä VTT:n kanssa tehnyt inventaarion rakennetun ympäristön muovien määrästä ja
kierrätyspotentiaalista.
Lisää
aiheesta:
https://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministerio_selvitti_muovien_kay(49853). YM:ssä on parhaillaan
käynnissä rahoitushaku puurakentamisen kiertotalouden ratkaisuille. Ensimmäisen vaiheen ideapaperit
tulee toimittaa ympäristöministeriöön 13.10.2019 mennessä. Lisää tietoa: https://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerio_myontaa_tukea_puurak(51733)

7. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.
PIRELY:


TYNK:

Esitti huolen tietojärjestelmähankkeiden yhteensovittamisesta. Mm. Turretuottajavastuujärjestelmän määrittelyyn on saatu rahoitus, mutta toteutukseen vain
puolet tarvittavasta rahoituksesta. Tällä hetkellä tietojärjestelmiä hallinnoidaan eri
paikoista. Toivottiin, että tietojärjestelmätarpeita katsottaisiin tulevaisuuden
näkökulmasta.



6.11.2019 Tampere-talolla järjestetään Tuottajavastuuiltapäivä. Tilaisuus on maksuton.
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: https://www.tuottajayhteiso.fi/tuottajavastuuiltapaiva2019



16.-24.11.2019 järjestetään Euroopan jätteen vähentämisen viikko, jota Motiva koordinoi
Suomessa. Motivalle voi tarjoutua yhteistyökumppaniksi.

Motiva:

Kiinteistöliitto:
 Indeksitalo 2019 vertailu on tehty. Vertailussa oli 59 kuntaa mukana. Jätehuoltomaksut
keskimäärin 0,18€/m2/kk, vaihteluväli 0,10-0,28€/m2/kk. Lisätietoa:
https://www.kiinteistoliitto.fi/uutiset/nayta/?id=7646
Kuntaliitto:
 Kuntaliitto järjesti yhdessä SYKEn ja Sitran kanssa vuoden kiertotalouskuntakilpailu, jonka
voittaja julkistettiin Kuntamarkkinoilla. Kilpailussa palkittiin Jyväskylän kaupunki. Lisäksi
Oulu
sekä
Lappeenranta
saivat
kunniamaininnan.
Lisätietoa:
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2019/jyvaskyla-vuoden-kiertotalouskunta-2019
8. Muut asiat
Puheenjohtaja tiedotti, että Ulkoministeriön maakuvatyöhön liittyvä Zero-waste keskustelu käydään
twitterissä 24.10 klo 20.00-21.00. Puheenjohtaja pyysi mahdollisimman laajaa osallistumista
keskusteluun.
Lisäksi tiedotettiin,
jätesäädöspaketista.

että

YM

järjestää

26.11

klo

13.00

avoimen

keskustelutilaisuuden

Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.11.2019 klo 12.45-15.00 ympäristöministeriön Pankkisalissa.
Ryhmäläiset voivat lähettää ideoita tulevissa kokouksissa käsiteltävistä aiheista ja teemoista sihteerille.
9. Kokouksen päätös

