JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (3/2019) KOKOUSMUISTIO

Aika

Perjantai 14.6.2019, klo 8.45-11.00

Paikka

Pankkisali, YM

Läsnä
Ilkka Hippinen
Hannele Tonteri
Martti Virtanen
Jukka Kero
Otto Lehtipuu
Teemu Virtanen
Marja Ola
Satu Estakari
Merja Helander
Tuuli Teittinen
Timo Hämäläinen
Jenni Lehtonen
Merja Saarnilehto
Else Peuranen
Riitta Levinen
Anna-Maija Pajukallio (pj.)
Marja-Riitta Korhonen (siht.)

Motiva
EK/Teknologiateollisuus ry
KKV
Kiinteistöliitto
YTP
PIRELY
Kaupan liitto
Jätehuoltoyhdistys ry
TYNK / Suomen Keräystuote Oy
VTT
KIVO
YM
YM
YM
YM
YM
YM

Etänä:
Pirjo Salminen
Kati Veijonen
Sanna Toivanen

MMM
TEM
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 uuden hallitusohjelman jäte- ja kiertotalousaiheisten
kirjausten esittelyssä. Hallitusohjelman kirjaus kaatopaikalle päätyvän jätteen jäteveron korottamisesta
herätti ihmetystä, sillä vain noin prosentti yhdyskuntajätteestä päätyy enää kaatopaikoille. Kirjauksen
todettiin kohdistuvan enemmänkin teollisuusjätteen sijoittamiseen kaatopaikalle. Yleisesti todettiin,
että kaatopaikkaveron veropohja on jo hyvin pieni, joten ohjausvaikutus jäännee myös pieneksi.

4. Muovijätenimikkeiden muutokset Baselin sopimuksessa / Else Peuranen
Else esitti kansainvälisiä jätesiirtoja koskevan Baselin sopimuksen liitteiden muutokset
muovijätenimikkeiden osalta. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Muutokset Baselin sopimuksen liitteisiin
tulevat voimaan vuoden 2021 alussa ilman erillisiä sopimuspuolien ratifiointitoimia. OECD:n jätteiden
siirtoja hyödynnettäväksi koskevassa päätöksessä Baselin sopimuksen liitteiden muutokset tulevat
automaattisesti voimaan, jos yksikään OECD:n jäsen ei sitä vastusta. Jos vastustusta ilmenee, OECD:ssä
käynnistyy menettely, jossa pyritään löytämään yhteisymmärrys jäsenmaiden välillä.

5. Muovitiekarttatyön esittely / Merja Saarnilehto
Merja kertoi muotitiekarttatyön edistymisestä sekä esitteli muovitiekartta.fi -sivustoa. Esitys saatavilla
hankeikkunasta. Muovitiekarttatyö sai kiitosta ryhmäläisiltä ja erityisesti oltiin tyytyväisiä
muovitiekartta.fi -sivustoon.

6. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.
Motiva:
 Materiaalitoria on nyt koekäytetty pari kuukautta, ja se on havaittu toimivaksi.
Tietoalustalta puuttuu vielä pari toiminnallisuutta mm. tsv-prosessi. Motiva toivoi ryhmän
tukea Materiaalitorista tiedottamisessa. Markkinointimateriaalia voi pyytää Motivalta.
Teknologiateollisuus:
 ECHA:n jätetietokantaan liittyvä työmäärä on iso joten toiveena on, että kaikki tukisivat
sen kehittämistä hyödylliseen suuntaan. Tietokannan hyötyä on kyseenalaistettu monella
taholla, eikä esineiden valmistajat näe siitä olevan heille hyötyä, ainakaan siinä muodossa
kuin se on tällä hetkellä.
Jätehuoltoyhdistys:
 Jätehuoltopäivät järjestetään 2.-3.10 Tampereella. Ohjelma on julkaistu:
http://www.jatehuoltopaivat.fi/jatehuoltopaivien-ohjelma/

7. EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanotyö / Riitta Levinen
Riitta esitti tilannekatsauksen jätesäädöspaketin toimeenpanosta. Esitys saatavilla hankeikkunasta.
Jätetietojen kerääminen järkevästi eri lähteistä herätti huolta, sillä tietovaatimukset lisääntyvät ja
raportointivaatimukset muuttuvat. Jätetietojärjestelmän kehittämisessä eri järjestelmien kytkeminen
toisiinsa on keskeinen asia. Tavoitteena on, että jätetieto olisi yhdestä paikasta saatavilla ja se
kysyttäisiin vain kerran.

8. Muut asiat
Syksyn kokousten aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian. Ryhmäläiset voivat lähettää ideoita
syksyn kokouksissa käsiteltävistä aiheista, teemoista sekä mahdollisista retkikohteista sihteerille.

9. Kokouksen päätös

