
Topi Turunen
OTT

Suomen ympäristökeskus/ Itä-Suomen yliopisto

Jätteiden kiertojen sääntely 
kiertotaloudessa



1. Jätteiden kiertojen turvaaminen
2. Haitallisten aineiden vähentäminen, 

korvaaminen ja seuranta

= turvalliset materiaalikierrot

Kiertotalouden tavoitteiden 
asettelu



• Jätteistä säädetään jätepuitedirektiivissä (98/2008/EY), 
kansallisesti jätelaki 646/2011
– Direktiiviin hyväksytty muutoksia(815/2018/EU)

• Pääsääntö, että jätesääntely luo jätteiden käsittelylle 
turvalliset reunaehdot  varovaisuusperiaate

• Jätesääntelyä sovelletaan jätteeseen ja ei sovelleta ei-
jätteeseen
– Tuote- ja kemikaalisääntelyä puolestaan ei tyypillisesti 

sovelleta jätteeseen 

Jätesääntelyn perusteet



• JL 5.1 §: aine tai esine, jonka haltija
– on poistanut käytöstä
– aikoo poistaa käytöstä
– on velvollinen poistamaan käytöstä.

• Jätettä eivät kuitenkaan ole:
– JL 5.2 §: sivutuote
– JL 5.4 §: End of Waste (EoW)

• Jätteen käsitteen tulkinta EUTI:n laajimpia oikeuskäytäntöjä

Jätteeksi luokittelu



• Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa 
tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, ja:
– 1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;
– 2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, 

kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön 
mukaisesti;

– 3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä
– 4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä 

ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö 
kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle
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Sivutuote (Jätelaki 5.2 §)
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• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä jätelajeittain siitä, milloin aine tai esine ei ole enää 
jätettä, jos:
– 1) se on läpikäynyt hyödyntämistoimen;
– 2) sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti;
– 3) sillä on markkinat tai kysyntää;
– 4) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on 

vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen; ja
– 5) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle.
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Jätteeksi luokittelusta poistuminen eli 
end-of-waste (Jätelaki 5.4 §) 
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Tuotantoprosessi

Tuote

Jäännöstuote

Sivutuotetesti

SivutuoteElinkaari

Jäte

End-of-waste testi

Elinkaari



• Jäännösmateriaalin luokittelulla merkitystä mm. 
näiden asioiden kannalta:
– Jätesääntelyn soveltuvuus
– Kemikaalilainsäädännön (REACH, CLP yms.) velvoitteet
– Ympäristönsuojelulainsäädäntö

• Esim. ympäristölupavaatimusten kannalta keskeistä onko 
kyse jätteenkäsittelylaitoksesta tai jätteenpolttolaitoksesta 
vai ei 

– Kuljetukset ja säilyttäminen

Jäte vai ei-jäte?



Jätesääntely
- Jätesääntelyn 

velvoitteet
- POP-rajoitukset

jätteille

Tuote- ja kemikaalisääntely
- REACH-velvoitteet

- CLP-velvoitteet
- Tuotesääntelyn velvoitteet (standardit yms.)

Materiaali (ei-jäte) Uudelleenkäyttö
Käytöstä poistaminen

Jäte

Hyödyntäminen

Mahdollinen End-of-
Waste

Loppukäsittely

REACH-
rekisteröinnin
hyödyntämis-
poikkeus voi 

soveltua

POP-pitoisten materiaalien 
uudelleenkäyttö kielletty



• Jäte- ja kemikaalilainsäädännön tavoitteet 
ristiriidassa keskenään?
– Kemikaalilainsäädännöllä pyritään hallinnollisilla menettelyillä, kuten 

REACH-asetuksen rekisteröinti, lupamenettely ja rajoitukset, 
varmistamaan kemiallisten aineiden turvallinen käyttö ja poistamaan 
kierrosta huolta aiheuttavia aineita sisältävät materiaalit

– Jätelainsäädännön tavoitteena myös ihmisten ja ympäristön suojelu 
mutta enenevässä määrin materiaalien uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen edistäminen?

Sääntelymaailmojen tavoiteristiriita?



• Kun aine tai esine ei ole enää jätettä, ei se tipu 
lailliseen tyhjiöön  tuote- ja kemikaalisääntely 
tukevat materiaalin turvallisuutta (Ks. 
Kiertotalouden 2. tavoite)

• Elementit kiertojen tukemiseen ovat kuitenkin 
vähäiset  niiden on tultava jätesääntelystä 
nykymallissa
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Vai koherentti järjestelmä ympäristön-
ja terveydensuojelulle?



• Jäteperäisten materiaalien käyttämisen tulisi olla 
mahdollista ainakin samoilla reunaehdoilla kuin 
neitseellisten
– Käytännössä kuitenkin esim. kemikaalisääntelyn tietoa 

vaativat elementit tekevät tätä, koska jätteen 
koostumukseen liittyy usein epävarmuuksia

• Muistettava, että myös neitseelliset materiaalit ja 
niiden käyttö pitää sisällään riskejä
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Tasapuolinen pelikenttä



• Jätteen tuotteistamisen rajapinnoilla 4 pääongelmaa:
1. Kemiallisten aineiden seuranta ja jäljitys kierrätyksessä
2. Ns. legacy-aineet kierroissa
3. EoW-sääntelyn puutteet
4. Vaaraluokitusten eroavaisuus jäte- ja 

kemikaalisääntelyssä
– Tiukka pesäero jäte- ja materiaalisääntelyn välillä luo 

keinotekoisia esteitä ja vaikeuttaa jätteen hyödyntämistä

Komission tiedonanto jäte-, tuote-
ja kemikaalisääntelyn rajapinnoista



Topi.turunen@ymparisto.fi

Kiitos! Kysymyksiä?
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