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Esityksen rakenne
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Jäte (JL 5 § 1 mom.)

aine tai esine, jonka haltija

- on poistanut tai 

- aikoo poistaa käytöstä taikka

- on velvollinen poistamaan käytöstä

Sivutuote (JL 5 § 2 mom.): 

Tuotantoprosessin jäännöstuote

1) jatkokäytöstä on varmuus;

2) voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen 
jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään 

tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;

3) syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; 
sekä

4) täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät 
tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua 

koskevat vaatimukset eikä sen käyttö 
kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle

EOW (5 § 4 mom.)

Jäte

1) on läpikäynyt hyödyntämistoimen

2) on käyttötarkoitus,  johon sitä käytetään 
yleisesti  

3) on markkinat tai kysyntää 

4) täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset 
tekniset vaatimukset ja on vastaaviin 
tuotteisiin sovellettavien säännösten 

mukainen

5) käyttö ei kokonaisuutena arvioiden 
aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle



 Uusiomateriaaleja ei ole; on jätteitä ja ei-jätteitä (JL 5 §)

 JL 5 §: valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:

 Sivutuotteeksi luokittelun edellytyksistä sivutuotteittain eriteltyinä

 milloin aine tai esine ei enää ole jätettä (EoW) 

 tarkempia säännöksiä EoW-materiaalissa sallituista haitta-
ainepitoisuuksista ja –liukoisuuksista, aineen tai esineen käyttöä 
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä muista vastaavista seikoista
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Lainsäädännöllisiä lähtökohtia: Jätelaki (JL, 646/2011)



 Jätehierarkia/ etusijajärjestys (JL 8 §)

 1. ennalta ehkäiseminen 2. uudelleenkäytön valmistelu 2. kierrätys 4. 
muu hyödyntäminen 5. loppukäsittely

 Elinkaariajattelu: kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta 
paras tulos, ottaen huomioon elinkaaren aikaiset vaikutukset, jne.

→ viranomaisille toimintaa ohjaava periaate (JL 11 §)

→ ammattimaisille toiminnanharjoittajille sitova velvollisuus (8 §)

 Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen 
(JL 13 §)

 Ei saa hylätä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, jne
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Lainsäädännöllisiä lähtökohtia: Jätelaki (JL, 646/2011)



 Ei merkittäviä uudistuksia itse EoW/sivutuotekriteereihin

 Kannustetaan tai jopa kehotetaan  (Member States shall) jäsenvaltioita 
edistämään jätestatuksen loppumista kun se on mahdollista ja hyödyllistä

 Säädetään EU-tason ja kansallisen sääntelyn vähimmäissisällöstä

 Mahdollisessa jätevirtakohtaisessa säädöksessä oltava:

1) Sallittu ”input” materiaali tai materiaalit

2) Sallitut käsittelyprosessit ja –tekniikat

3) Laatuvaatimukset EoW-materiaalille, täyttäen soveltuvat 
tuotevaatimukset  ja tarvittaessa haitallisten aineiden raja-arvot

4) Laaduntarkkailua ja –seurantaa sekä akkredidointia koskevat 
vaatimukset tarvittaessa

5) Vaatimustenmukaisuuden toteaminen   
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Lainsäädännöllisiä näkökulmia: jätedirektiivin uudistus 
(luonnos)
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Pois 
jäteluokituksesta 

Lainsäädäntöteitse

- Ensisijaisesti EU-säädös  

- Toissijaisesti kansallinen asetus

EU

- Rauta, teräs, alumiini (333/2011) 

- Lasimurske (1179/2012)

- Kupari (715/2013)

Kansallinen asetus

- Sivutuotekriteerit

- EoW-kriteerit

Tapauskohtainen lainsoveltaminen kun 
erityislainsäädäntöä ei ole

- EU-tuomioistuin 

- Kansallinen lupaviranomainen

- Valvontaviranomainen??
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Flanderi

”Decree on the sustainable management of material cycles and waste”

- Materiaalikierron ja jätehuollon peruskäsitteet ja periaatteet

- Jätedirektiivin voimaansaattava ”perussäädös”

- Jätteen käsite sekä sivutuote- ja EOW-kriteerit jätedirektiivistä kopioituna

- Säännökset Hallituksen ja OVAM:n toimivallasta säätää tarkemmin EOW-kriteereistä ja 
EOW-menettelystä (VLAREMA)

VLAREMA

Tarkempi materiaali- ja jätekohtainen sääntely

1) Jätekohtaiset EOW-normit

2) Tapauskohtainen EOW-päätöksenteko

1) Jätelaji- ja käyttötarkoituskohtaiset EOW-normit

- esim. lannoitteet, maarakentaminen

- kumoutuvat jos tulee EU-säädös

2)  Tapauskohtainen EOW-prosessi

- OVAM tekee hakemuksesta päätöksen yksittäisen 
jätteen haltijan yksittäisestä jätteestä

- Valitus ministerille

- Päätös kumoutuu jos sama asiasta yleinen säädös 



1. Sekä säädösreitti että tapauskohtaisen soveltamisen reitti on 
käytettävissä. 

2. Laajasti käytettyjä ja määrällisesti merkittäviä jätejakeita on vähän ja 
asetusten laatimis- ja toimeenpanokustannukset ovat joka 
tapauksessa merkittävät.  Lisäksi sääntelyn keventymisen kanssa voi 
olla vähän niin ja näin.

3. Tapauskohtaisen lainsoveltamisen merkitys on kasvamaan päin.

→ onko säädettävä Flanderin tapaan tarkemmin päätöksentekomenettelystä 
ja päätösten sisällöstä?
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Päätelmiä



KIITOS!


