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LAUSUNTO LUONNOKSISTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEISTÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN MUUTTAMISESTA
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi jätteistä ja valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätteistä
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätteistä täydentää johdonmukaisesti jätelakiin
(646/2011) kirjattuja määräyksiä. ETL katsoo, että sanamuotoja tulisi kuitenkin tarkentaa tietyiltä osin asetukseen kirjattujen seuraavien pykälien osalta mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi:
14 § Yhdyskuntajätteen erilliskeräys ja kierrätys
Pykälän 2 momentissa mainitaan tuottajan vastuulle kuuluva paperi-, kartonki-, lasi-,
metalli- ja muovijätteen erilliskeräys. Koska momentissa viitataan tuottajavastuuseen,
tässä kohdassa tarkoitetaan oletettavasti pakkausjätteen tuottajavastuuta. ETL ehdottaa, että kohta korjattaisiin tästä syystä muotoon ”paperijätteen ja kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen erilliskeräystä”. Lisäksi ETL korostaa, että toimivan sekä
ympäristö- ja kustannustehokkaan jätteen erilliskeräyksen edellytyksenä tulee varmistaa erikseen kerätyille jakeille soveltuvat jatkokäsittelymahdollisuudet kohtuullisella etäisyydellä alueesta, jolla erilliskeräystä toteutetaan.
18 § Puhdistamolietteen laadun seuranta ja 21 § Kirjanpito puhdistamolietteestä ja sitä koskevien tietojen toimittaminen valvontaviranomaiselle
Em. pykälissä sekä asetusluonnoksen liitteessä 5 säädetään puhdistamolietteen laadunvalvontaan ja kirjanpitoon liittyvistä velvoitteista. ETL katsoo, että puhdistamolietteille kohdistetut laatuvaatimukset tulisi määritellä suhteessa niiden jatkokäyttötapoihin.
Lannoitevalmistelain piiriin kuuluvalle, maatalouskäytössä hyödynnettävälle puhdistamolietteelle vaatimukset ovat ymmärrettävästi tiukat. Kuitenkin vain osa puhdistamolietteestä päätyy maatalouskäyttöön, minkä vuoksi lietettä koskevat laatuvaatimukset tulisi
sovittaa tilanteen ja jatkokäytön mukaan. Asetukseen tulisikin sisällyttää kirjaus, joka
mahdollistaa joustavampien laatukriteerien soveltamisen muuhun kuin maatalouskäyttöön päätyvän lietteen osalta.
20 § Jätteen tuottajan kirjanpito
Pykälässä esitetään yrityksen ominaisjätemäärän ilmaisemista jätemääränä suhteessa
toiminnan henkilötyövuosien määrään sekä toimialan laajuutta parhaiten kuvaavaan
muuhun muuttujaan. Yritystoiminnassa syntyvien jätteiden määrä ei kuitenkaan usein
ole kytköksissä henkilöstön määrään: työvoimavaltaisilla toimialoilla toimivissa yrityk-
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sissä jätemäärä voi olla vähäinen kun taas pääosin automatisoituja prosesseja hyödyntävissä tuotantolaitoksissa jätteitä voi syntyä huomattavasti enemmän. Toisaalta yrityksen tai tuotantolaitoksen jätemäärät saattavat vaihdella henkilöstön määrästä riippumatta; esimerkiksi vaihtelut tuotevalikoiman painotuksissa voivat olla toimipaikalla syntyvän jätemäärän (sekä muun ympäristökuormituksen) kannalta merkittävämpi tekijä.
ETL ehdottaa, että henkilötyövuosien sijaan jätemääriä tarkasteltaisiin ensisijaisesti
esimerkiksi suhteessa tuotannon määrään tai muuhun, kunkin toimialan jätekertymän
kannalta olennaiseen muuttujaan. Ominaisjätemäärien laskennassa hyödynnettäviä
muuttujia voidaan kehittää myös kunkin toimialan sisäisesti esimerkiksi toimialajärjestöjen johdolla.
Pykälässä mainittu jätteiden erittely kirjapidossa jätteen käsittelypaikan mukaan vaikuttaa toiminnanharjoittajan kannalta työläältä käytännöltä. Koska jätteiden varsinaiset käsittelypaikat saattavat vaihdella, käytännöllisempi vaihtoehto olisi kirjata paikan sijaan
jätteen vastaanottaja, joka toimittaa jätteet asianmukaisesti edelleen niille parhaiten soveltuvaan käsittelypaikkaan. Paikkaa koskeva tieto olisi täten saatavissa em. taholta.
24 § Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot
ETL pitää siirtoasiakirjaa keskeisenä jätteenkuljetusten valvontaan ja laadunvarmistukseen liittyvänä työkaluna. Siirtoasiakirjan käyttöä tulisi kuitenkin tarkastella tarkemmin,
sillä tietyissä tapauksissa se saattaa aiheuttaa turhaa hallinnollista taakkaa. Tällaisia tilanteita ovat mm. saman tuotantolaitoksen alueella tapahtuvat jätteensiirrot sekä rutiininomaisesti toistuvat ja koostumukseltaan yhdenmukaisen jätteen kuljetukset. Esimerkiksi jälkimmäisessä tapauksessa siirtoasiakirja voitaisiin laatia tietyksi määräajaksi.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
ETL pitää luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta asianmukaisena. ETL haluaa kuitenkin nostaa esiin em. lausuntoehdotukseen
liittyen ympäristönsuojelulain 28 §:n, jossa käsitellään laitosmaisen ja ammattimaisen
jätteenkäsittelyn luvanvaraisuutta. Em. käsitteen soveltamisalaan liittyvistä epäselvyyksistä johtuen ETL esittää, että lausunnon kohteena olevassa ympäristönsuojeluasetusehdotuksessa termi määriteltäisiin nykyistä tarkemmin. ETL:n tulkinnan mukaan
laitosmaista ja ammattimaista jätteenkäsittelyä on ko. toimintojen tarjoaminen osana
yrityksen liiketoimintaa. Esimerkiksi elintarvikealalla toimivan toiminnanharjoittajan
omassa toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ei täten enää sisälly laitosmaisen ja
ammattimaisen jätteenkäsittelyn määritelmään.
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