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Komission varhaisvaroitusraportin suosituksia 
Suomelle

• Kierrätystavoitteet/ jäännösjätteen vähentämistavoitteet 
kunnille, sakot tavoitteiden saavuttamatta jättämisestä 
• Alueellisen seurannan järjestäminen 

• Yhteistoimintasopimukset eri toimijoiden välillä 
• Taloudelliset ohjauskeinot 

• Jätteenpolttovero, jätemaksujen ohjaavuuden parantaminen 
• Biojätteen ja muiden kierrätysjakeiden erilliskeräyksen 

lisääminen kiinteistöiltä (kotitaloudet, elinkeinotoiminta) 
• Tekninen tuki kunnille 
• Neuvonnan lisääminen (kampanjat ym.)
• Yhdyskuntajätehuollon hajallaan olevien vastuiden kokoaminen 

(pitkällä tähtäimellä 10-15 vuotta) 
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EU:n jätesäädöspaketti

4 direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä
• Jätedirektiivin muutos 2018/851

• Pakkausjätedirektiivin muutos 2018/852

• Kaatopaikkadirektiivin muutos 2018/850

• Romuajoneuvo-, paristo- ja SER-direktiivien muutos 2018/849

Linkki jätedirektiiviin:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1534844521130&uri=CELEX:32018L0851

➢ Tarvitaan olennaisia muutoksia jätelakiin, ympäristönsuojelulakiin 
sekä lähes kaikkiin jätealan asetuksiin

➢ HE-luonnokset 2019 aikana

3

• Tuli voimaan 4.7.2018
• Pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1534844521130&uri=CELEX:32018L0851
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Pakkausjätteen kierrätystavoitteet ja toteuma 
2016 
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• Muovin ja puun tavoitteet sekä kokonaistavoite haastavimmat

• Pakkauksilla keskeinen rooli myös tiukentuvien yhdyskuntajätteen 

kierrätystavoitteiden saavuttamisessa (nyt 42 % - > 65 % v. 2035)



Mikä muuttuu 
EU:n jätesäädöspaketin myötä? 

Jätehierarkian vahvistaminen
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Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
• Elintarvikejätteen, roskaantumisen 

vähentäminen
• Uudelleenkäytön lisääminen
• Ilmoittaminen esineiden vaarallisista aineista 

(SVHC)

Kierrätyksen lisääminen
• Yhdyskuntajätteet, pakkausjätteet, jäteöljy
• Erilliskeräyksen tehostaminen

Kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen
• Tavoitteet, kiellot

Seurannan tehostaminen, 
jätetietojen vertailukelpoisuuden 
parantaminen
• Tavoitteiden laskentamenetelmien 

harmonisointi
• Vaarallisten jätteiden jäljitettävyys 

(sähköinen raportointi) 
• Jäsenmaiden raportoinnin 

laajentaminen ja fokusointi

Sujuvoittaminen
• EoW- ja sivutuotemenettelyt

Tuottajavastuujärjestelmien 
harmonisointi
• Vähimmäisvaatimukset
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Erilliskeräyksen järjestämisen haasteita
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• Järjestämisvastuiden 
hajanaisuus

• Pakkausjäte ja muu 
yhdyskuntajäte samaa 
materiaalia (muovi, 
metalli) – eri vastuutahot

60 %

40 %

Muovijätteen alkuperä

pakkaukset

muut tuotteet
• EU: Tuottajien kustannettava vähintään 

80 % pakkausjätteen erilliskeräyksen 
kustannuksista

EU:n muovistrategia 2018



Lainsäädännön uudistamisen lisäksi kierrätyksen 
lisäämiseksi tulee

• Vahvistaa eri toimijoiden yhteistoimintaa 
• Parantaa jätemaksujen kannustavuutta 
• Kehittää jätetiedon keruu- ja seurantajärjestelmiä työkaluksi 
jätealan toimijoille ja viranomaisille 
• Lisätä neuvontaa uudelleenkäytöstä ja lajittelusta 
• Toteuttaa VALTSUn toimenpiteitä 
• Toteuttaa maakunnallisia tiekarttoja 
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