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Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Lausunto

27.08.2021

Asia:  VN/538/2019-422

Ehdotukset jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset (luku 2)

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 2 ja sen perusteluista.

-

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen (luku 4)

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 4 ja sen perusteluista

-

Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaiselle toimitettavat tiedot (luku 5)

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen luvusta 5 ja sen perusteluista.

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 
vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä 
hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen 
väestöstä. 

Vesilaitosyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan ja toteaa kunnioittavasti, että pidämme 
hyvänä yleistä ehdotettujen asetusten tavoitetta osana EU:n jätesäädöspaketin kansallista 
täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää jätelainsäädännön uudistusta vahvistaa kiertotaloutta Suomessa 
sekä tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä 
kierrätystä. Toteamme, että kiertotalouden toteutumisen takaamiseksi jätehierarkian mukaisesti, on 
sääntelyn mahdollistettava eri toimialojen toiminta kiertotalouden tehostamiseen liittyvässä työssä 
ja tuettava mahdollisuuksia hyödyntää erityyppisiä jakeita niihin soveltuviin käyttökohteisiin. 
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Vesihuollon näkökulmasta kierrätystavoitteiden toteutumiseksi tärkeimmät kohdat ovat jäte-
asetuksen 32§ ja 36§ sekä liitteet 4 ja 5. 

Vesilaitosyhdistys nostaa esiin, että asetusluonnoksessa ei ole täysin selvää, viitataanko termillä 
yhdyskuntajätevesiliete ja erityisesti 36 §:n raportointivelvoitteella käsittelemättö-mään 
jätevesilietteeseen vai ja/tai taulukon 5 mukaisesti käsiteltyyn (asetuksessa termi esikäsittely) 
jätevesilietteeseen. Koska jätevedenpuhdistamo on tyypillisesti ulkoistanut lietteen käsittelyn ja 
ostaa sen palveluna, nousee tästä epäselvyydestä tulkita asetusta, kysymys siitä, tuleeko 
yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan vai käsittelijän raportoida maatalouskäytös-tä tulevat 
raportointivelvoitteet vai päättyykö yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan raportointivastuu siihen 
pisteeseen, kun toimija toimittaa lietteen käsittelijälle. Lietteen käsittelyn ulkois-tettu palvelu myös 
tyypillisesti yhteiskäsittelee usealta eri jätevedenpuhdistamoilta tulevia lietteitä, mikä tuo haasteita 
asetuksessa ehdotetun mukaiseen raportointiin. Tulisi huomioida, että raportointivelvoite ei saa 
aiheuttaa kohtuutonta taakkaa tuottajalle tai käsittelijälle ja täten estää kiertotalouden 
toteuttamista ja jätevesilietteen tai edelleen jatkojalostettavien jakeiden hyödyntämistä. 

Vesilaitosyhdistys nostaa esiin, että asetuksesta ei ilmene selkeästi kuka raportoi ja mitä raportoi, 
kun jätevesilietteen käsittely on ulkoistettu. Yhdistys tulkitsee ehdotettua asetusta niin, että mikäli 
yhdyskuntajätevesilietteen tuottaja toimittaa lietteen jatkokäsittelyyn, raportoi tuottaja 36 §:n ja 
liitteen 5 mukaisesti tiedot lietteen laadusta tuottajan päässä sekä tunnistetiedot jatkokäsittelijän 
osalta. VVY tulkitsee edelleen, että ulkoistetun lietteen käsittelyn tapauksessa raportointivelvoite 
yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan osalta päättyy tähän. Vesilaitosyhdistys pitää tätä rajaa hyvänä 
käytäntönä, mutta edelleen kunnioittavasti korostaa, että raportoinnista kohdistuva taakka ei 
käytännön toiminnassa saa olla kohtuuton tuottajalle tai käsittelijälle.

Vesilaitosyhdistys näkee hyvänä asiana, että asetuksen liitteessä 5 on kirjattu jätevesilietteen 
tuottajan raportointivelvoitteeksi maataloustoimijan tunnistetietojen osalta paikkatietojen sijaan 
liitteessä kirjattuja tietoja, jotka yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan ja/tai käsittelijän on 
mahdollista saada ja raportoida. 

Vesilaitosyhdistys nostaa esiin, että liitteessä 5 esikäsittelymenetelmiksi listatuilla käsittelyillä on 
lopputuotteen kannalta suuriakin eroja ja rekisteröinti esitetyllä tavalla ja esimerkiksi kompostoinnin 
rinnastaminen esikäsittelymenetelmäksi voi näin ollen olla harhaanjohtavaa. Esimerkiksi 
kompostoinnilla saatetaan yhdyskuntajätevesiliete kompostituotteeksi ja lopputuotteessa, joka 
toimitetaan vastaanottajalle, on tämän lisäksi seosaineina muita kompostituotetta tukevia ainesosia.

Liitteen 5 raportointivaateista jää tulkinnanvaraiseksi raportoidaanko esimerkiksi kompostoidusta 
lietteestä lietteen osuus seoksesta vai maatalouteen toimitettu kokonaisseosmäärä. 
Kokonaisseoksessa yhdyskuntajätevesilietteen osuus voi olla melko pieni ja massamääränä 
kokonaisseosmäärä rinnastettuna muihin yhdyskuntajätevesilietemääriin on harhaanjohtava.
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Muut asetuksen säännökset

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetun jäteasetuksen muista säännöksistä ja 
niiden perusteluista.

-

Valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta, PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen 
käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä 
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista ympäristönsuojelusta, PCB-laitteistojen 
käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuihin asetuksiin sekä niiden perusteluista.

-

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista kaatopaikka-asetukseen sekä niiden 
perusteluista.

-

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetusta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta ja sen perusteluista.

-

Valtioneuvoston asetukset käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja 
hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 
paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä 
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ehdotetuista muutoksista käytöstä poistettujen renkaiden 
erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, paristoista ja akuista sekä 
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettuihin asetuksiin ja 
niiden perusteluista.

-
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Muuta

Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne muista mahdollisista jätealan asetuksiin liittyvistä asioista.

-

Lindell Paula
Suomen Vesilaitosyhdistys ry


