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Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu 

• Uudistamisen I vaihe, voimaan 1.9.2014 

- Koko laki uudistettiin 
- Teollisuuspäästödirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön, parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan aikaisempaa sitovampi rooli 
- Valvonnan suunnitelmallisuus, riskiperusteisuus ja maksullisuus 
- Turvetuotannon luonnonarvojen parempi suoja 

• Uudistamisen II vaihe, voimaan 1.5.2015 

- Lupamääräysten tarkastamisesta luopuminen 
- Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupamenettelyn keventäminen 
- Määräaikaisen luvan käyttöalan supistaminen 
- Eläinsuojien uutuudet: luparajojen määrittely uusilla eläinyksikkökertoimilla  sekä 

luvanvaraisuuden ja lupatoimivallan (YSA) muutokset 
- Maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely ja MAL-toimivallan 

siirtyminen kunnan ys-viranomaiselle  – voimaantulopoikkeus:  1.7.2016 lukien 

• Uudistamisen III vaihe meneillään 

- Kolme projektia: menettelyt entistä sujuvammiksi, laitosluettelon tarkastelu ja 
eläinsuojat 
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YSL II: Lupamääräysten tarkistamismenettelystä 
luopuminen, I 

YSL 71 § ja sitä koskevat maininnat muissa pykälissä kumottiin 

• tarkistamismääräystä ei voi enää antaa vireillä olevissa ja tulevissa lupa-

asioissa 

 

Siirtymäsäännös 

• myös voimassa olevien lupapäätösten tarkistamismääräykset kumottiin 

suoraan lailla eli ao. lupamääräykset lakkasivat olemasta voimassa (vaikka 

ovat vielä luvissa kirjoitettuna)  eikä tarkistamishakemuksia voi vaatia 

• poikkeus: jos tarkistamisen määräaika oli  lupamääräyksen mukaan ennen 

1.5.2015, on tarkistamista koskeva hakemus pantava vireille (aiemmin 

laiminlyöty) 

• Erityinen valvontavelvoite: 1 vuoden kuluessa kumoutuneen 

tarkistamishakemuksen määräajasta arvioitava, onko tarve muuttaa lupaa – 

huom. 89 §:n perusteet kriteereinä 
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YSL II: Lupamääräysten tarkistamismenettelystä 
luopuminen, II 

Lupien muuttaminen jatkossa 

• YSL 89 §:n perusteet luvan muuttamisesta aktiivisempaan käyttöön 

• valvonnassa (ELYt ja kunnat, molemmat osaltaan) esiin tulevat tarpeet 

• muillakin tahoilla kuin valvojalla aloiteoikeus luvan muuttamiseen (89 §) 

 

Tavoitteita ja arvioituja vaikutuksia 

• Tavoitteena  vähentää turhia lupa- ja lausuntomenettelyitä 

• Valvonnassa havaittujen muutostarpeiden korostuminen ja aloitteellisuus 

luvan muutosasioissa voi lisätä valvonnan työläyttä yksittäisissä asioissa, 

lupamenettelyn ”kokonaismassan” vähentyminen tasapainottaa 

• Luvan kaikkien ”muutosperusteiden” aktiivisempi käyttö 

• Paineita sähköisen järjestelmän kehittämiselle (kodifioitu ajantasainen lupa-

asiakirja) 
 

4 Hallitusneuvos Oili Rahnasto 



YSL II: Luvan muuttaminen, YSL 89 § 

1 mom: toiminnanharjoittajan oikeus hakea luvan muuttamista laajasti eri 

perusteilla kirjattiin nyt lakiin 

 

2 mom:  perusteet luvan muuttamiseksi, kun valvontaviranomainen (tai muu 

vireillepanoon oikeutettu taho) on aloitteen tekijän roolissa 

• Ei uusia perusteita vanhaan nähden 

• Toiminnanharjoittajaa kuultava (jos ei jätetä heti tutkimatta) 

• Pyydetään asianosaisilta tarvittavat selvitykset heidän vaatimustensa ja 

väitteidensä perusteista  

• Toiminnanharjoittajan velvollisuus olla selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista vaikuttaa hänen selvitysvelvollisuutensa laajuuteen 

(osa aloitteen ratkaisemiseksi tarpeellisista selvityksistä voidaan pyytää 

toiminnanharjoittajalta) 

• Menettely muilta osin  96 §:n mukaan (ks. seuraava kalvo) 

• Maksu toiminnanharjoittajalta, jos viranomainen aloitteen tekijä 
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YSL II: Toiminnan olennainen muuttaminen,  
YSL 29 § 

Menettelyä kevennetty viittaamalla 96 §:n menettelyyn   jatkossa 

täysimittaista lupamenettelyä ei enää tarvita, jos se ei ole asian sisällön ja 

luonteen vuoksi tarpeen 

 

YSL 96 §:n joustot: 

• Lausunnot muilta viranomaisilta harkinnanvaraisia eli tarpeeseen, ei muodon 

vuoksi 

• Kuuleminen koskee vain niitä asianosaisia, jotka muutoksen 

ympäristövaikutusten piirissä 

• Kuuluttaminen tarpeetonta, jos hakijaa ja muita asianosaisia kuullaan ja 

päätös annetaan tiedoksi tarvittaessa erikseen (pieni joukko tai ei 

kuulemistarvetta) 
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YSL II: Ympäristöluvan voimassaolo – 
määräaikaisuuden ehtojen kiristyminen ja lailla 
säätäminen, YSL  87 § 
 

Aikaisemmasta  poiketen  lupa on  mahdollista  määrätä  olemaan  voimassa 

määräajan vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa:   

• toiminnan erityiset  ominaisuudet 

• haitallisten  vaikutusten arvioinnin ongelmin liittyvät kysymykset 

• toiminnassa  käytetyn  tekniikan  tai menetelmän  uutuus. 

 

Syyn  on oltava luonteeltaan painava.  

 

Lupa voi olla määräaikainen aina  myös  toiminnanharjoittajan  

oman hakemuksen perusteella. 

 

Poikkeuksena MAL+YSL yhteisluvat  aina määräaikainen. 
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YSL II: Eläinsuojien lupa- ja lupatoimivaltarajojen 
muutokset 

Eläinlaji Vanha  uusi luparaja Vanha  uusi 
toimivaltaraja 

Lypsylehmä 30 50 75  150 

Lihanauta 80  100 200  300 

Täysik. emakko  60  100 250  300 

Hevonen/poni 60 

Lihasika 210  250 1 000  1 200 

Uuhi tai vuohi 160  250 

Munituskana 2 700  4 000 30 000 

Broileri 10 000 40 000 

Hallitusneuvos Oili Rahnasto 8 



Liite 3 eläin Vanha  uusi luparaja Vanha   uusi 
toimivaltaraja 

Muu kuin a-b kohdassa 
mainittu Liite 3 
eläintyyppi (EY-kerroin) 

 250   1 200 

Vaikutusarvio: 800 lupaa tipahtaa ELYiltä kuntien valvottavaksi;  >< 3 000 eläinsuojaa  
tipahti pois luvasta ja valvontaohjelmien piiristä kokonaan 
 
Jos eläinsuojassa on useampaa lajia tuotantoeläimiä, käytetään YSL 3 liitteessä  
säädettyjä eläinyksikkökertoimia määrittämään luvanvaraisuutta ja toimivaltarajoja 
 

Turkiseläin Vanha  uusi luparaja Vanha   uusi 
toimivaltaraja 

Siitosnaaras-minkki tai 
hilleri 

250  500 2 000  2 800 

Siitosnaaras-kettu 50   250 600  1 400 
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YSL II: Eläinsuojien lupa- ja lupatoimivaltarajojen 
muutokset 
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Maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan 
yhteiskäsittely (voimaan 1.7.2016) YSL 47a § 

Jos sama hanke ja samanaikainen lupatarve, lupamenettelyt yhdistetään ja 

annetaan yksi lupapäätös. 

• Menettely: YSL:n menettelysäännöt ja muutoksenhaku Vaasaan  

• Aineellinen lupaharkinta ”omasta” laista edelleen 

- Poikkeuksena luvan määräaikaisuus  ja maksut  aina MAL aineellinen 

säännös 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen jatkossa MAL:n mukainen 

lupaviranomainen (vrt. kunta itse päätti aiemmin sopivan viranomaisen) 

- huom! Ottolupien hallinto- ja valitusprosessissa pieniä eroja riippuen siitä, 

onko yhteiskäsittelyasia vai ei! 
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YSL III vaihe: Ympäristönsuojelulain 
uudistaminen; projekti 1 menettelyiden 
sujuvoittamisesta 

Projektin tehtävänä on: 

• Jatkaa ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi tarpeellisten toimien ja 

muutostarpeiden arviointia  

• Tehdä tarvittavat muutosehdotukset säännöksiin, jotka koskevat  

- tiedottamista 

- osallistumista 

- osallistumisoikeuksien varaamista ja  

- asianosaisten kuulemista lupamenettelyssä 

• Tehdä muita tarvittavia ehdotuksia lupamenettelyn tehostamisesta 

  

• Projektin työssä on otettava huomioon YSL:n uudistamisen aikana kertynyt 

aineisto lupamenettelyn tehostamisesta.  
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YSL III: Ympäristönsuojelulain uudistaminen, 
projekti 7 luvanvaraisten laitosten luettelosta 

• Projektin 7 toimeksiantona: 
- ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2  (muut kuin direktiivilaitokset) 

laitosluettelon tarkastelu 
- luettelon toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi 

ympäristönsuojelun toteutumisen kannalta ja ottaen huomioon lupa- ja 
valvontaviranomaisten voimavarat 

- tehdä tarvittavat ehdotukset toimintojen 
- luvanvaraisuusrajojen nostamisesta,  
- siirtämisestä ympäristönsuojelulain liitteen 2 piiriin rekisteröitäväksi 

toiminnaksi sekä  
- tähän liittyviksi tarpeiksi säätää näiden toimialojen ympäristön-

suojelusta valtioneuvoston asetuksella 
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YSL III: Ympäristönsuojelulain uudistaminen, 
projekti 7 luvanvaraisten laitosten luettelosta 

• Toimeksiantona myös: 
- Tehdä tarvittaessa ehdotuksia  

- muiksi toimenpiteiksi ja uusiksi säännösehdotuksiksi, joita voitaisiin 
käyttää luvanvaraisuuden ja rekisteröimisen sijaan toimintojen 
ennakollisessa ympäristövalvonnassa (ilmoitusmenettely?) 

- otettava huomioon valmisteltava laitosluettelon muutosten vaikutusten 
arviointia koskeva selvitys (LUVA, jota SYKE laatii) sekä 

- hankkeen ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana kertynyt aineisto 
alustavine ehdotuksineen laitosluettelon kehittämiseksi 

• Projektissa ei käsitellä 
- Eläinsuojia (projekti 6) 
- Energiantuotantolaitoksia (vrt. MCP-direktiivin toimeenpano) 
- Jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen käsittelyn luvitusta (selvitetään 

erikseen) 
- Direktiivilaitoksia (YSL liite 1 taulukko 1) 
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YSL III: Projekti 7:n työstä I 

• Projektin kokouksissa kevään ja kesän 2015 aikana on käyty läpi YSL:n liitteen 

1 taulukon 2 toimialoja: 
- Yhdyskuntajäteveden puhdistamot 
- Elintarviketeollisuus 
- Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi 
- Liuottimia käyttävät toiminnat 
- Vesiviljely/kalankasvatus 

• Tarkoitus jatkaa käymällä läpi muut YSL:n liitteen 1 taulukon 2 toiminnat ja 

katsoa, onko tarpeen tehdä jatkotarkastelua 

- Tehty kuntakysely: 
- Metallien pintakäsittely 
- Elintarviketeollisuus 
- Betoniasemat  ja – tuotetehtaat 
- Varikot, liikenneasemat 

• Kuultu laajasti toimialoja 
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YSL III: Projekti 7:n työstä II 

Luvanvaraisten laitosten määrä laskenut 2010-luvulla 21 000 -> 14 700  

(valtiolla 7 000 ja kunnilla 7 700) 

• Vuonna 2010 jo siirrettiin rekisteröintiin ja ”normiin” 
- Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat – noin 1 800 
- Pienet energiantuotantolaitokset (5- alle 50MW) – noin 900 
- Asfalttiasemat – useita satoja 
- Vuonna 2014 eläinsuojilta poistettiin luvanvaraisuus, 3 100 eläinsuojaa ja 

200 turkistarhaa 
• Edelleen suurimmat ryhmät ovat projekti 7 toimeksiannon ulkopuolelle  

- Eläinsuojat, noin 4 400 
- Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, noin 3 000, josta 

yhdyskuntajätevedenpuhdistamoja noin  450 
- Maa-ainesten otto (kaivostoiminta, turvetuotanto), noin 3 000 

• Vaikutusarvio laitosluettelon muutoksista valmistumassa SYKEssä 
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YSL III, Ympäristönsuojelulain uudistaminen, 
projekti 6 eläinsuojat 

• Puheenjohtaja ylitarkastaja Markus Tarasti 

 

• Projektin tehtävänä on: 
- Selvittää eläinsuojien osalta edellytyksiä siirtää nyt lupamääräyksissä 

ratkaistavia asioista toimialakohtaisessa asetuksessa 
- Selvityksen perusteella arvioida edellytyksiä siirtää eläinsuojia 

lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn tai rajata lupamenettelyssä 
ratkaistavien asioiden määrää 

- Selvittää asetusehdotuksen pohjalta lupaviranomaisten toimivallanjakoa 
- Selvittää lupakäytäntöjen muut sujuvoittamis- ja ohjaustarpeet  
- Laatia tarvittavat ehdotukset selvitettävistä asioista 
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Uuden YSL:n nojalla annetut uudet tai uudistetut 
asetukset 
Uuden YSL:n nojalla annetut uudet tai uudistetut 
asetukset 

Valtioneuvoston asetus 
tuulivoimaloiden 
ulkomelutason ohjearvoista 
(1107/2015) –  
voimaan 1.9.2015 

Valtioneuvoston asetus 
romuajoneuvoista sekä 
vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta ajoneuvoissa 
(123/2015) –  
voimaan 27.2.2015 

Valtioneuvoston asetus 
eräiden orgaanisia liuottimia 
käyttävien toimintojen ja 
laitosten ilmaan johdettavien 
päästöjen rajoittamisesta 
(64/2015) – voimaan 5.2.2015 

Valtioneuvoston asetus 
eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) – 
voimaan 1.4.2015 
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VNA tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoista (1107/2015) 

Asetuksessa säädetään tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan ulkomelutason  

ohjearvoista 

 

• Valtuutus YSL 142 §:stä: VNA:lla säädetään ääniympäristön laadun 

turvaamiseksi ympäristönlaatuvaatimukset ja -tavoitteet 

• Ohjearvot ovat laatutavoitteita, eivät laatuvaatimuksia 

• Ohjearvot joustavat , niistä voidaan poiketa lupamenettelyssä  

 

Asetusta sovelletaan kaavoituksessa ja MRL / YSL -lupamenettelyissä ja 

valvonnassa 
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VNA tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoista (1107/2015) 

Voimaan 1.9.2015.  

 

Siirtymäsäännökset olemassa oleville ja vireillä oleville asioille 

• Asetus ei koske tuulivoimalaa, jolla on lainvoimainen ympäristölupa tai 

rakennuslupa 

- Kuitenkin sitä sovelletaan YSL 29 §:n ja 89 §:n luvan muutostilanteissa ja 

arvioitaessa olemassa olevan toiminnan lupatarvetta naapuruushaitan 

perusteella  
- Mutta, asetus ei itsessään aiheuta luvan muuttamistarvetta 89.2 §:n 6 

kohdan  perusteella  
• Soveltamisrajaus myös vireillä olevia asioita koskien 

Hallitusneuvos Oili Rahnasto 19 



VNA tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoista (1107/2015) 

Melutaso ei saa ulkona ylittää melun  

A-taajuuspainotetun keskiäänitason  

(ekvivalenttitason LAeq) ohjearvoja,  

jotka ilmaistaan desibeleinä (dB). 

 

Ylityskielto koskee mm.  valvonnan  

yhteydessä mitattuja arvoja. 

 

Lupamenettelyssä voidaan käyttää  

valmistajan ilmoittamia takuuarvoja 

(melumallinnus) laskettaessa  

melutasoja. 

Pv (7-22) Yö (22-7) 

Pysyvä 
asutus 

45 40 

Loma-asutus 45 40 

Hoitolaitos 45 40 

Oppilaitos 45 - 

Virkistysalue 45 - 

Leirintäalue 45 40 

Kansallis-
puisto 

40 40 

5 dB lisäys mittaustuloksiin (valvonta), jos  
impulssimaista tai kapeakaistaista  
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Romuajoneuvot ja vaaralliset aineet 
ajoneuvoissa VNA 123/2015 

Vastaa asiasisällöltään pitkälti kahta kumottua asetusta: 

• romuajoneuvoista annettu valtioneuvoston asetus (581/2004) sekä 

• vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettu 

valtioneuvoston asetus (572/2003) 

 

Tuottajavastuusta säädetty jonkin verran entistä tarkemmin 

• vastaanottopisteiden vähimmäismäärä ja laatu (5 §)  

• Sekä romuajoneuvojen että korjaustoiminnassa käytöstä poistettujen osien 

vastaanotto 

 

Ei uusia viranomaisvelvoitteita 

Huom! Romuttamot kunnan toimivaltaan luvituksessa ja valvonnassa 
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Uudistettu VOC-asetus 

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja  

laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta 64/2015, voimaan  

5.2.2015 

 

• Kumosi vanhan VOC-asetuksen 435/2001, mutta sisällöltään hyvin 

samanlainen kuin kumottu asetus 

• Lähinnä lainsäädäntöteknisiä ja teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanoa 

koskevia uutuuksia 

• Lisätty valvonnallisia ilmoitusvelvollisuuksia (uusia rekisteröityjen 

toimintojen osalta) 

- Ilmoitus toiminnan lopettamisesta ja valvonnan kannalta olennaisista 

muutoksista valvontaviranomaiselle (14 ja15 §) 

• Ei siirtymäsäännöksiä 
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Valmisteltavana olevat jätealan säädökset 

 
 
 
 

Säädös lausunnoille annetaan/ 
voimaan 

keskeinen sisältö 

VNA jätteiden käytöstä 
maarakentamisessa 
(591/2006) 

Kevät 2015 s-2015/  
2016  
 

- Soveltamisalan laajentaminen, uudet 
materiaalit, ilmoitusmenettelyn 
tarkistaminen ja laadunvarmistuksen 
tiukentaminen 

- Selvitykset valmistuvat lokakuussa 
(tietojen keruu ja analysointi, 
metsäteollisuuden jätejakeet) 

VNA maa-ainesten 
hyötykäytöstä 

2015 2016 - Tavoitteena edistää rakentamisen maa-
ainesten hyötykäyttöä 

- Millä edellytyksillä erilaisia maa-
aineksia voidaan hyödyntää  

Jätteenpolttoasetuksen 
(151/2013) muutos  

Kevät 2015 k-2015/ 
s-2015 

- 1 §:ään ehdotetulla muutoksella 
täsmennettäisiin jätelain 5 §:n 3 
momentin 5 kohdassa olevaa 
jätedirektiivin arviointiperustetta, jonka 
nojalla osaltaan ratkaistaan, milloin 
kaasutuslaitoksessa tuotettu 
puhdistettu kaasu lakkaa olemasta 
jätettä  

- Notifioitavana, syyskuun loppu 

EU:n jätteensiirtoasetuksen 
muutosasetuksesta johtuvat 
muutokset jätelakiin ja -
asetukseen 

Syksy 2015 s-2015/ 
1.1.2016 

- Valvontasuunnitelman valmistelu 
- Viranomaisyhteistyö 
- Lausunnolla, määräaika 28.8 
- HE eduskuntaan lokakuun puolivälissä 
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Valmisteltavana olevat jätealan oppaat 

• Oppaiden valmistelu: 

 
- Jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -opas, lausunnolla, määräaika 15.9 
- POP-asetuksen soveltamisopas, luonnos sisäisesti kommentoitavana, 

määräaika 31.8, opas valmis myöhemmin syksyllä, SYKE 
- Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely. Muistio 3.7.2015 

http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto 

- Yhdyskuntajätehuoltoon liittyvän lainsäädännön toimeenpano-opas, 
määräaikaa jatkettu lokakuun loppuun 2015, YM 

 
 

24 Hallitusneuvos Oili Rahnasto 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto


EU:ssa valmistelussa olevat jätealan aloitteet 

• Toimintaohjelma kiertotaloudesta (tuotanto, tuotesuunnittelu, kulutus, 

markkinat) 
- Valmistelun tavoitteet ja aikataulun KOM julkaisi toukokuun alussa 

(scoping note, roadmap)  
- Julkinen kuuleminen, määräaika oli 20.8 

• Tarkistettu ehdotus jätealan direktiivien uudistamisesta 

- Komission kysely kiertotaloutta edistävistä keskeisistä toimista ja 
jätedirektiivin uudistamiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä, 
määräaika 10.9 

- Jätemarkkinoiden toimivuutta koskeva julkinen kuuleminen, määräaika 
4.9 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm 

• Tiedonanto Waste to Energy  
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Jätelainsäädännön ja sitä sivuavat HO -tavoitteet  

• Muutetaan jätelakia siten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet 

rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden 

• Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin 

(hallituskauden aikana) 

• Kohtuullistetaan kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää 

sääntelyä 

• Säädetään kierrätyskelpoiselle jätteelle kaatopaikkakielto vuodesta 2025 

lähtien 

• Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa 

• Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen 

kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 prosenttia lannasta ja 

yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin 

vuoteen 2025 mennessä 
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(1/6) 
• Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa 

 
- HO keskeisenä tavoitteena on ravinteiden kierrätys ja lannan kierrätykselle 

on asetettu 50 %:n tavoite.  
- Hevosenlanta tulisi muiden kotieläinten lannan tapaan ensisijaisesti 

saattaa kehittyneen käsittelyn piiriin ja kierrättää lannan ravinteet, ja 
asetetaan sille tavoite. 

- Organisoidaan hevosen lannan ravinteiden kierrätys 
tarkoituksenmukaisilla tallien ja tuottajien yhteistyöjärjestelyillä, 
joissa varmistetaan ravinteiden hyödyntäminen biokaasulla tai 
tarvittaessa lannan poltolla. Prosessoidaan x tn hevosenlantaa. 

- Tilanteessa, jossa ravinteiden kierrätyksen teknisesti ja taloudellisesti 
toimivia käsittelypalveluja ei ole saatavissa, voidaan hevosen lanta polttaa.  

- Selvitetään mahdollisuudet muuttaa EU:n eläinsivutuoteasetuksen 
toimeenpanoasetusta ja jätedirektiiviä tai teollisuuden päästöjä koskevaa 
direktiiviä siten, että EU:n lainsäädäntö mahdollistaa hevosen lannan 
polton polttoaineena eikä jätteenä. 
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(2/6) 

• Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen 

kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 prosenttia lannasta ja 

yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin 

vuoteen 2025 mennessä 

 
- Alueelliset ravinteiden kierrätyssuunnitelmat kohdealueilla. 
- Edistetään markkinoitavien lannoitetuotteiden kehittämistä ja 

markkinointia.   
- Valmistellaan ravinteiden kierrätystä edistävä investointituki- ka 

kokeiluohjelma: biokaasulaitokset ja muut prosessointilaitokset, lietteen 
mädätys ja poltto, uusiutuvien liikennepolttoaineiden jakeluverkosto haja-
asutusalueilla -  yhteistyössä MMM:n ja LVM:n sekä alan toimijoiden 
kanssa. 

- Tunnistettava haitallisten aineiden riskit. 
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(3/6) 

• Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin 

(hallituskauden aikana) 

 
- Valmistellaan valtakunnallinen jätesuunnitelma, jossa määritetään 

kansalliset jätehuollon, jätteen synny ehkäisyn ja kierrätyksen tavoitteet ja 
toimenpiteen vuosille 2017-2022.  

- Selvitettäviä toimia kierrätyksen edistämiseksi ovat mm. 
erilliskeräysvelvollisuuden laajentaminen, sekajätteen käsittelyvelvoite 
ennen polttoa ja alueellisten tavoitteiden asettamista.  

- Kysynnän edistäminen – julkiset hankinnat, kokeilujen tukeminen, 
investointiavustukset käsittelylaitoksille 

- Kaatopaikka-asetuksella (331/2013) säädetyn, vuoden 2016 alusta 
voimaan astuvan kaatopaikkakiellon toimeenpano. 
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(4/6) 

• Mitä tarkoitetaan kärkihankkeella ”Kohtuullistetaan kierrätyspohjaisten 

ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää sääntelyä”? Olemme ehdottamassa 

tähän  

 
- Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa, 

MARA (591/2006) uudistamista siten, että sen soveltamisalaa laajennetaan 
uusiin käyttökohteisiin ja materiaaleihin (jätejakeisiin). 

- Uutta asetusta, jolla kevennetään maa-ainesjätteiden hyödyntämistä 
rakentamisessa. 

- Selvitystä kansallisten ei enää jätettä (EoW) säädösten tarpeesta ja 
vaikuttavuudesta sekä käytöstä ja tuloksista eräissä EU-maissa. 

- Vaikutetaan EU:n jätedirektiiviesitysten valmisteluun valtioneuvoston 
yhteisen kannan mukaisesti siten, että saataisiin kevennettyä jätehuollon 
ja jätteen käsittelytoimintojen säätelyä.  
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(5/6) 

• Säädetään kierrätyskelpoiselle jätteelle kaatopaikkakielto vuodesta 2025 

lähtien 

 
- Seurataan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toimeenpanon 

vaikutuksia, selvitetään mitä jätejakeita sen jälkeen edelleen sijoitetaan 
kaatopaikalle ja arvioidaan sen perusteella tarkoituksenmukaisia toimia 
kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen rajoittamiseksi.  

- Kategorinen kierrätyskelpoista jätettä koskevan kiellon sisällyttäminen 
kaatopaikka-asetukseen olisi tulkinnanvarainen säännös ja johtaisi 
toimeenpano-ongelmiin. Mahdollinen kielto tai rajoitus olisi muotoiltava 
siten, että se on yhdenmukaisesti toimeenpantavissa koko maassa. 

- Vaihtoehtojen ja vaikutusten tarkastelu.  
- Valmistelussa huomioitavakomission esityksen sisältö. 
- Mahdolliset lainsäädäntömuutokset toteutetaan 2017-2018. 
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Hallitusohjelman jätelainsäädäntöhankkeet 
(6/6) 

• Muutetaan jätelakia siten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet 

rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden 

 
- Tilataan vaikutusarviointi. Vastuunjaon muutoksen vaikutuksia mm. 

etusijajärjestyksen toteutumiseen, jätehuollon riittävän ja monipuolisen 
infrastruktuurin varmistamiseen, jätehuoltopalveluiden saatavuuden ja 
jatkuvuuden turvaamiseen, kuntatalouteen sekä jätealan yritystoiminnan 
ja innovaatioiden edistämiseen olisi arvioitava monipuolisesti ja 
perusteellisesti. 

- Selvitetään ja arvioidaan muita jätelain muutostarpeita   
- Selvitetään myös yhteydet hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön  

 
 

32 Hallitusneuvos Oili Rahnasto 



Kiitos! 
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