
1



Jätehuoltosäädökset ja 
-tavoitteet

Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto
Tuula-Anneli Kinnunen

30.11.2010

2



JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET

• Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen 

hyödyntämistä (uudelleen käyttöön, aineena tai  

energiana) ja vähentää sen jätehuollosta aiheutuvia 

ympäristö- ja terveyshaittoja 

 luonnonvarojen kestävä käyttö ja   

ympäristöongelmien torjunta.

• Kaatopaikoille jäte vain, jos sen hyödyntäminen ei 

ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. 

Jätteestä aiheutuneet haitat on korjattava.
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⎮ Jätehuollon järjestämisestä vastaa ensisijaisesti 

jätteen haltija. Myös kunnilla ja eräiden 

tuotteiden tuottajilla *)  on velvollisuuksia 

jätehuollon järjestämisessä.

⎮ *) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, romurenkaat, romuajoneuvot, 

keräyspaperi ja pakkaukset; paristot ja akut sekä sellaisia 

sisältävät laitteet.

⎮
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Jätelain uudistus tulossa

⎮ Parhaillaan valmistellaan jätealan lainsäädännön 

kokonaisuudistusta. Uusi lainsäädäntö tulisi 

voimaan vuoden 2011 aikana.

⎮ Uudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan 

lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja 

ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-

lainsäädännön vaatimuksia.
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Nykyinen lainsäädäntö

• Suomessa  kattaa kaikki jätteet, ei kuitenkaan eräitä 

erityisjätteitä (esimerkiksi ydinjätteet).

• Jätelainsäädäntömme seuraa EU:n 

jätelainsäädännön kehitystä

• joiltakin osin säädöksemme ovat EU:n vastaavia 

säännöksiä tiukemmat. Joillakin aloilla EU:lla ei ole 

vastaavia säännöksiä tai ne ovat vielä valmisteilla.
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Jätehuolto  Euroopassa:

• Lainsäädännöllä keskeinen rooli kehityksessä

• Toiminta pitkälle säädeltyä

• Raja ”jätteen” ja ”ei-jätteen” välillä ollut häilyvä

• Julkisella sektorilla merkittävä rooli 

yhdyskuntajätehuollossa (asuminen yms)

• Jätehuolto on (perus)palvelutoimintaa

• Osalla jätteistä positiivinen, pääosalla negatiivinen 

arvo
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Katsaus eräiden EU-maiden 
lainsäädäntöön :

• (Ruotsi, Tanska, Saksa, Itävalta, Ranska, Belgia (osin), 

Englanti;   Ympäristöministeriö 2008 )

• => kaikissa näissä vastuu asumisessa syntyvän 

jätteen jätehuollon järjestämisestä kuului kunnille

tai paikallisille viranomaisille

• Eroja: laajuus, jossa kotitalousjätteisiin 

rinnastettavat kaupan, palvelutoiminnan tai 

teollisuuden jätteet kuuluivat kunnan vastuun piiriin
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…katsaus eräiden EU-maiden lainsäädäntöön

• Kansallisia ratkaisuja on jätelainsäädännön 

toimeenpanon seurannassa ja valvonnan 

tehostamisessa (esim. sanktiomaksut, ns. 

omavalvonta)

• Biohajoavan jätteen kaatopaikalle sijoittamista 

koskevat kiellot  käytössä lähes kaikilla

• Taloudelliset ohjauskeinot (erityisesti Englanti, Ruotsi, 

Tanska)
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Suomen jätelainsäädäntö
• Yleiset säädökset

• Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

• Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset

• Jätteiden siirrot   (kansainväliset)

• Muut (jäte)säädökset

• Jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja sääntelee 

keskeisesti myös Ympäristönsuojelulaki (86/ 2000) 

ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

• Jätteiden verotusta ja maksuja säätelee osaksi 

verolainsäädäntö. Myös muiden alojen säädöksissä 

on jätteitä koskevia säännöksiä.
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Yleiset jätesäädökset                 §:

*   Jätelaki (1993) - - > uudistus 2011

*   Jäteasetus (1993) - - >  uudistus 2011

*   Ympäristöministeriön asetus yleisimpien 

jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 

(2001)

*   Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä 

annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 

pakkaamisesta ja merkitsemisestä (1996)
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Jätelainsäädäntöä…               §§

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen 

 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (2006) 

 Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (2003)  
 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (1997) 

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset 

 Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (2008) 
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (2008) 
 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (2004) 
 Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta (2004) 
 Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (2003) 
 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (2004) 
 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (2004) 
 Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta (1989)  
 Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä (1998)  
 Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista (1998) 
 Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (1995) 
 Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (1997) 
 Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (1997)  
 Valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (1994)  
 Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä (1995)  
 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (1997) 
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…lisää jätesäädöksiä…§§§
 Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (1998)  
 Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (1997) 
 Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (2005)  
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden 

terveyssäännöistä  (EY) N:o 1774/2002 

Jätteiden siirrot (viranomainen voi hyväksyä jätteen siirron Suomeen, Suomesta tai Suomen alueen kautta) 

Jätteensiirtoasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006  (EUR-Lex)  
Säädökset jätteensiirtoasetuksen liitteessä II mainittujen jätteiden viennissä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin 
sovellettavista valvontamenettelyistä: 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1420/1999 (EUR-Lex)  
Komission asetus (EY) N:o 1547/1999(EUR-Lex)  
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta (jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskeva sitova osa) (495/1998) 

Muut säädökset 

 Jäteverolaki (1996) 
 Laki öljyjätemaksusta (1986) 
 Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon (1997)  
 Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista (1996) 
 Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (5 a § saastuneet maat) (1997) 
 Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta (1997)  
 Laki rikoslain muuttamisesta (1995)  
 Merenkulun ympäristönsuojelulaki (2009) 
 Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (2010)  
 Laki ajoneuvojen siirtämisestä  (2008)  
 Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (2004)  
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Kunnan jätehuoltomääräykset

Jätelaki

Jäteasetus

Valtioneuvoston päätökset

KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
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Kunnan jätehuoltomääräykset…

Jätelain (1072/1993) mukaan kunta voi antaa 

jätehuollon järjestämiseen paikallisia määräyksiä, 

joilla jätehuollon käytännön järjestelyt sovitetaan 

paikallisiin olosuhteisiin: 

• jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, 

kuljetuksesta, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja 

näitä koskevista teknisistä vaatimuksista;

• terveys- tai ympäristövaaran tai –haitan 

ehkäisemistoimista; 

• jätehuollon valvonnasta.
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Muuta (kunnan) 
jätehuoltoa ohjaavaa

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016:

” Kohti kierrätysyhteiskuntaa”  (Valtioneuvosto 2008)

(” Towards a recycling society — National waste plan until 

2016”)

Itä-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ,

valtion alueviranomaisten valmistelema (2009)

(Waste Plan of Eastern Finland until 2016)

kunnallisen jäteyhtiön (Jätekukko Oy) 

osakaskuntien Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015
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Kiitos! Спасибо!
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• About waste in english : 

www.environment.fi

> Environmental protection

> Wastes and waste management
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4032&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4069&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4069&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4069&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4069&lan=en

