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Sisältöä

Esittelyssä nyt:
• Jätehuollon sekalaista
• Vähän muovista
• Komission kiertotalouspaketin eteneminen

Esittelyssä tänään erikseen:
• Jätesäädöspaketin toimeenpano
• Kiertotaloustiekartta 2.0
• Taloyhtiöiden kiertotalouskyselyn tulokset 
• Materiaalitori



Sekalaista

• Jätelain muutos vahvistettu ja julkaistu eilen (3.4.) 
säädöskokoelmassa numerolla 438/2019. 

• MASA-asetuksen lausuntokierroksen analysointi vielä kesken
• Valmistelussa olevat EoW-asetukset
• betonimurske taas etenemässä

• sitä seuraavaksi tartutaan uudelleen  jätteen polton kuonaan

• EoW-taustaselvitykset
• lannoitevalmisteet 

• muovien mekaaninen kierrätys ja kemiallinen kierrätys

• Tapauskohtainen EoW-muistio valmistumassa
• Varaudutaan jätetilastoinnin ja seurannan kehittämiseen ja 

uuden jätetietojärjestelmän rakentamiseen
• virkamiestyöryhmän perustaminen (YM, Tilastokeskus, SYKE, PIR-ely, 

YLVA-kehittäjät); jätealan toimijoiden konsultointi



Muovit

• Ensimmäinen Muovifoorumi 5.4.
• muovitiekartan toimenpiteiden 

toteutumisen käynnistyminen 
(talteenotto, rakentaminen)

• Muoviraati & muoviverkosto
• Muovitiekartta.fi 

• YLEn I love muovi –kampanja 
käynnissä
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Komission kiertotalouspakettia koskeva 
edistymisraportti

• Julkaistiin 4.3.2019
• Raportti ja muita taustamateriaaleja löytyy: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
• edistymisraportin lisäksi mukana mm. tuotepolitiikkaa 

koskeva staff working document ja rajapintakonsultaation 
tulosten kooste

• Toimintasuunnitelman 54  toimenpidettä on joko toteutettu tai 
parhaillaan tekeillä
• jatkotoimia pidetään välttämättöminä
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Plussat

• Muovistrategia on nostettu yhdeksi tärkeimmäksi toimeksi
• hyvä esimerkki uudesta ja kokonaisvaltaisesta 

lähestymistavasta ja toimenpiteistä. 
• muovisektori on saatu kokonaisuutena hallintaan, luotu selkeät 

tavoitteet ja sen tueksi toteutettiin nopeasti SUP-direktiivi ja muita 
ohjauskeinoja

• lähestymistapa voi laajeta myös muille alueille
• Innovaatiot, investoinnit ja rahoituksen merkitys – tähän 

panostettu
• Jätepolitiikka yksi kattavimmin käsitellyistä ja edistetyistä 

teemoista. 
• säädäntökehystä on laajasti uudistettu ja siihen liittyvät myös kiristyneet 

ja kunnianhimoiset kierrätystavoitteet

• Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on lisätty mm. tuotteiden 
ympäristöjalanjäljillä ja muutenkin sidosryhmien kanssa on 
tehty laajasti yhteistyötä. 
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Tuotepolitiikka tarvitsee jatkossa toimia

• Tuotepolitiikasta todetaan, että ”Komissio on edistänyt 
kiertotalouden periaatteiden mukaista tuotesuunnittelua ja 
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista panemalla 
täytäntöön ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman 
2016–2019.”
• tuotepolitiikka ja sen ohjauskeinot – on kuitenkin ehkä 

vähiten edistetty osuus kiertotalouspaketissa. 
• Eco-design direktiivi on ollut keskeinen työkalu, mutta se on 

kapea alaltaan ja koskee vain tiettyjä tuotteita. 
• Tuotesuunnittelun muuttamiseen kiertotaloutta paremmin 

tukevaksi tarvittaisiin lisäksi muita ohjauskeinoja ja 
kokonaisvaltaisempaa otetta. 
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Ratkaisematta jääneet haasteet

• Tulevaisuuden toimet EU-tasolla todetaan välttämättömiksi, 
mutta raportissa ei täsmennetä tarkasti, missä muodossa toimia 
tulee käsitellä. Esim. tulisiko tehdä uusi Action Plan?

• Temaattisia nostoja ovat mm: 
• EU:n teollisuusstrategiassa myös tärkeä tavoite, 

• ei-myrkyllisen ympäristön edistäminen,

• tuotteiden elinkaariarvioinnit, eco-design –kehyksen laajentaminen

• ympäristömerkkien ja –innovaatioiden edistäminen, 

• kierrätysmateriaalien markkinoiden vauhdittaminen, 

• tutkimus + innovaatiot + investoinnit

• muovistrategian kaltaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltaminen aloille, joilla 

kiertotalouspotentiaalia eniten, 

• ilmaston ja kiertotalouden yhteinen sävel, 

• digitalisaatio
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Kiertotalous RO ja FI –pj-kaudella -
kysymysmerkkejä

• Edistymisraportti keskusteluun 
ympäristötyöryhmässä 
toukokuussa?

• [WCEF Suomessa kesäkuussa]
• Epävirallinen ympäristöministerien 

tapaaminen 11.-12.7. Helsingissä
• yhtenä teemoista kiertotalous

• Sustainable seminar syys-lokakuun 
vaihteessa

• Kiertotalouspäätelmät - lokakuun 
tai joulukuun ympäristöneuvosto??
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