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Ympäristöneuvoston kiertotalouspäätelmien
teemat – hyväksyttiin 4.10.2019
1.

Kiertotalous – eurooppalainen menestystarinana

2.

Kiertotaloudelle uusi kunnianhimoinen pitkänaikavälin
toimintaohjelma 2.0

3.

Keskeisille sektoreille omat kiertotalousstrategiat
- muovistrategian mallin mukaan

4.

Kiertotalouden edistäminen tuotanto- ja kulutustapojen muutoksilla
- kiertotalous tuotepolitiikan keskiöön ja kuluttajille
tietoa tuotteiden koko elinkaaren vaikutuksista

5.

Kiertotaloutta tukevat taloudelliset ohjauskeinot

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2019/10/04/the-counciladopts-conclusions-on-the-circular-economy/

KiKy-neuvoston päätelmät rakennusalan
kiertotaloudesta – hyväksyttiin 28.11.2019
• Kiertotalous otetaan jatkossa huomioon rakennusalan EU-lainsäädännössä,
ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys helpottuvat.
• Päätelmät vaikuttavat erityisesti rakennustuoteasetukseen, jonka komissio
uudistaa lähivuosina. Asetuksella varmistetaan, että rakennustuotteiden
ominaisuuksista tarjotaan tarkat ja luotettavat tiedot yhteisellä
eurooppalaisella tavalla.
• Päätelmät kehottavat komissiota muuttamaan asetusta siten, että myös
uudelleenkäytettävät rakennustuotteet voidaan CE-merkitä ja niiden
ominaisuudet ilmoittaa kaikissa tilanteissa.
• https://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Tiedotteet/EUmaat_yksimielisia_rakennustuotteiden_k

Komission tiedonanto Green Dealista
final
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Linkit (tiedonanto ja liite):

• https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication_en.pdf
• https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication-annex-roadmap_en.pdf
Komission sivut:

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en

Green dealin elementtejä

Poimintoja Green Dealista (liite)
Industrial strategy for a clean and circular economy
• EU Industrial strategy March 2020
• Circular Economy Action Plan, including a sustainable products initiative and
particular focus on resource intense sectors such as textiles, construction,
electronics and plastics March 2020
• Initiatives to stimulate lead markets for climate neutral and circular products in
energy intensive industrial sectors From 2020
• Proposal to support zero carbon steel-making processes by 2030 2020
• Legislation on batteries in support of the Strategic Action Plan on Batteries and
the circular economy October 2020
• Propose legislative waste reforms From 2020

Poimintoja Green Dealista (liite)
Towards a zero-pollution ambition for a toxic free environment
• Chemicals strategy for sustainability Summer 2020
• Zero pollution action plan for water, air and soil 2021
• Revision of measures to address pollution from large industrial installations 2021

Kiertotalous Sanna Marinin hallitusohjelmassa = kiertotalous Antti
Rinteen hallitusohjelmassa
3.1 Hiilineutraali ja monimuotoisuuden turvaava Suomi
Tavoite 6: Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä
”Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä vahvistetaan. Hallituskaudella toteutetaan
poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen.
Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, määritellään tarvittavat toimenpiteet ja varataan
tarvittavat resurssit kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.”
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kiertotalouden_edistamisohjelma_kaynnist(53134)
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HO-ohjelman jätteiden kierrätystä koskevat
kirjaukset
• Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu
2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n
kierrätystavoitteiden tasolle.
• Käynnissä olevan jätelain uudistamisen yhteydessä varmistetaan, että kunnissa
noudatetaan jätelain säännöksiä silloinkin, kun kuljetukset on annettu kiinteistön
haltijan järjestettäväksi. Pidetään kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja 10
prosentissa (1.1.2030 alkaen).
• Varataan tarvittavat resurssit seuranta- ja mittausjärjestelmien kehittämiseen.
• Selvitetään mahdollisuus käynnistää tekstiilien erilliskeräys ennen jätedirektiivissä
asetettua vuoden 2025 määräaikaa.
• Tehostetaan muovinkierrätystä ja toimeenpannaan muovitiekarttaa.

Jätelain kaksivaiheinen muutos – vastuunjako (Sipilän HO)
• 1. vaihe: laki jätelain muuttamisesta (445/2018)

• Rajattiin kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollossa asumisessa sekä kunnan hallintoja palvelutoiminnassa syntyvään jätteeseen
• Kunnan markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen ulosmyyntiraja 5 % ilman 500 000
€ rajaa vuoden 2030 alusta lähtien, siihen asti raja 10 %
• Rinteen hallitusohjelma: säilytetään raja 10 %:ssa
• Voimaan 1.1.2019

• 2. vaihe: laki jätelain muuttamisesta (438/2019)

• Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta (=Materiaalitori) ja TSV-palvelun edellyttämän
muun palvelutarjonnan puutteen osoittaminen
• Täsmennykset kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin
• Voimaan 1.1.2020; sovelletaan julkisiin hankintayksiköihin 1.1.2021->

• VNa jäteasetuksen muuttamisesta (1096/2019) hyväksytty 21.11.2019
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806649a3

• täsmennettiin, mitä tietoja tietoalustaan olisi tuotava menettelyn eri vaiheissa
12

Materiaalitori
https://materiaalitori.fi/

•
•
•
•
•
•

Materiaalitori julkaistiin 8.4.2019, elokuussa lisättiin TSV-toiminnallisuudet
Palveluun on rekisteröitynyt yli 200 käyttäjää
Käyttäjiltä on saatu palautetta, jonka myötä palvelua on korjattu ja alettu jatkokehittää
Kainuussa on tehty ensimmäinen TSV-sopimus Materiaalitorissa
TSV-palvelun osalta lakisääteinen käyttö alkaa 1.1.2020
Voimaantulo on herättänyt kysymyksiä - tiedottamis/ohjeistustarve

• Kehittäminen:
• Materiaalitori osana teollisten symbioosien toimintaa
• Kehittäminen osana kiertotalouden digitalisointia – materiaalikohtainen lähestymistapa?,
rajapinnat muihin alustoihin

Jätetietojärjestelmien kehittämishankkeet
1. Siirtoasiakirjamenettelyn digitalisointi
• velvoite käyttää ensisijaisesti sähköisiä siirtoasiakirjoja paperisten sijasta
• kaupallisia palveluja jo tarjolla paljon
• siirtoasiakirjan tiedot toimitetaan ympäristöhallinnon perustamaan rekisteriin; selvitys
meneillään
• vaarallinen jäte + POP-jäte 2021, muut siirtoasiakirjavelvolliset 2022

2. Jäte- ja tuotetietojärjestelmä
• Hankkeessa kehitetään jäte- ja tuotetiedon raportointiin ja seuraamiseen käytettäviä
tietojärjestelmiä ja perustetaan tarvittaessa uusi ns. jäte- ja tuotetietojärjestelmä.
• Taustalla direktiiveistä tulevat uudet vaatimukset jäte- ja tuotetiedon raportointiin ja
toisaalta jo pitkään tunnistetut puutteet jätetiedoissa, niiden laadussa ja saatavuudessa
• Hankkeen kesto näillä näkymin 2019-2022
• Selvityksen 1. vaihe -> 2/2020
• Seuraavassa vaiheessa (2020) aloitetaan tietojärjestelmien toteutus/muutosprojektit

• LISÄTIETOJA: jenni.lehtonen@ym.fi
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Muovitiekartta https://muovitiekartta.fi/
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Kiitos!
Anna-maija.pajukallio@ym.fi

