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Jäte (JL 5 § )

aine tai esine, jonka haltija

- on poistanut tai 

- aikoo poistaa käytöstä taikka

- on velvollinen poistamaan käytöstä

Sivutuote (JL 5 a § ) 

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 b §)

Jäte, joka on kierrätetty tai muuten 
hyödynnetty, ei ole enää jätettä, jos

1) sitä on määrä käyttää erityisiin 
tarkoituksiin

2) Sillä on markkinat tai kysyntää 

4) Se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset 
tekniset vaatimukset ja on vastaaviin 

tuotteisiin sovellettavien säännösten ja 
standardien mukainen

4) Sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden 
aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle



Jätelain muutos 714/2021

• Sivutuotetta koskevaan sääntelyyn ei asiamuutoksia 

• Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevaan sääntelyyn muutos

• enää ei edellytetä, että materiaalia ”käytetään yleisesti”, riittää, että ”sitä on määrä käyttää 

erityisiin tarkoituksiin”; 

• VNA:ssa annettaville jätelajikohtaisille arviointiperusteille sisällölliset vähimmäisvaatimukset 

• Tapauskohtainen päätöksenteko (jäte/sivutuote/EOW)

• luvanvaraisten toimintojen osalta ympäristölupamenettelyssä; omana asianaan luvan 

muutoksena noudattaen YSL 96 §:n mukaista kevennettyä menettelyä

• ei luvanvaraisten asema – ratkaistaan normaalina valvonta-asiana
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Sivutuote- ja EoW-reitit

Lainsäädäntöteitse

- Ensisijaisesti EU-säädös  

- Toissijaisesti kansallinen säädös 

EU/EOW

- Rauta, teräs, alumiini (333/2011) 

- Lasimurske (1179/2012)

- Kupari (715/2013)

Kansallinen VNA

- EoW-kriteerit: betonimurske tulossa, muita 
selvittelyssä

Tapauskohtainen lain 
soveltaminen 

- EU-tuomioistuin 

- Kansallinen viranomainen

EU-tuomioistuin

Kansallinen 
viranomainen



Peruskuvio
• Sivutuote ei ole missään vaiheessa jäte

• ei pidä sotkea eläinperäisiin sivutuotteisiin, joita koskee ihan oma sääntelynsä

• Kun jätteen jätteeksi luokittelu päättyy (EoW), siitä tulee tuote, johon sovelletaan 

tuotteita koskevaa lainsäädäntöä (kuten REACH, EU:n rakennustuoteasetus, 

lannoitesäätely) 

• Tapauskohtainen ratkaisu voidaan tehdä sellaisen jätteen osalta, jolle ei ole säädetty 

arviointiperusteita EU:n tai kansallisella tasolla

• YM:n muistio tapauskohtaisesta arvioinnista 30.8.2019

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat

• Tarkistetaan päivitystarve jätelain muutoksen takia (714/2021)

• Jos EU tasolla on annettu harmonisoitu EoW-asetus – ei voida säätää kansallisia 

asetuksia samalle jätelajille 

✓ Lasimurska, rauta-, teräs- ja alumiiniromu, kupariromu
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UTU eli uusiomateriaalien tuotteistaminen –työryhmä

FOKUS: sivutuotteet ja EoW

TEHTÄVÄT

• kartoittaa kokemuksia ja seuraa tapauskohtaiseen päätöksentekoon liittyvää hallintokäytäntöä

• tarkastella tapauskohtaisen jätteeksi luokittelun päättymistä ja sivutuotteeksi 

luokittelua koskevan päätöksenteon menettelyllisiä kehittämisvaihtoehtoja (ml. 

tapauskohtaisen päätöksentekomenettelyn keventäminen ja keskittäminen yhdelle viranomaiselle) ja 

tehdä esitys tätä koskevista lainsäädäntömuutostarpeista

• arvioida tarvetta ja toimintatapoja kansallisten jätelajikohtaisten EoW-asetusten säätämiselle

• seurata EU:ssa tapahtuvaa kehitystä ja tarvittaessa tunnistaa vaikutuskohteita (esimerkiksi liittyen 

jätelajeihin, joiden osalta EU-harmonisointi olisi tarpeen tai hyödyllinen)

AIKATAULU

• väliraportti työn etenemisestä 30.6.2022 mennessä - päätöksenteon kehittämistä koskevat vaihtoehdot 

keskiössä

• loppuraportti/mietintö 31.12.2023 mennessä
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EoW-asetukset

KANSALLISESSA VALMISTELUSSA

• Betonimurske-EoW ennakkonotifioitavana

• Tavoitteena antaa asetus alkuvuodesta, voimaatulo 

keväällä (edellyttää, että EU-notifointi päättyy 

tammikuussa)

• Tekeillä ”soveltamismuistio” 

• Viimeistelyssä mekaanista muovinkierrätystä 

koskeva asetusvalmisteluun tähtäävä selvitys

• Laatutietoa kerätään käsitellystä jätteenpolton 

kuonasta

• Lannoitteet (MMM)

EU VALMISTELUSSA

• Syyskuussa 2021 komission EoW- ja 

sivutuotetyöpaja

• Kirjallinen konsultaatio päättyi lokakuussa

• Vuoden 2021 loppuun mennessä priorisointilista 

• Arviointikriteerit (yhdelle) priorisoidulle 

jätevirralle vuoden 2023 puoleen väliin 

mennessä

• Yhteensä noin 2-3 vuotta valmiiseen komission 

asetukseen

• HUOM: Hyväksyessään EU-tason arviointi-

perusteita, joita koskien on jo jäsenmaissa 

annettu kansallisia säädöksiä, komissio pitää 

lähtökohtana kaikkein tiukimpia ja ympäristön-

suojelun korkeimman tason takaavia 

arviointiperusteita (WFD 5 ja 6 art)
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Betonimurskeen jätteeksi luokittelun 
päättymisen arviointiperusteet
- luonnos valtioneuvoston asetukseksi
• Säädettäisiin niistä arviointiperusteista, joiden mukaisesti määritellään, milloin betonijätteestä 

valmistettu betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Näin valmistettua betonimursketta voitaisiin käyttää 

asetuksessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin vastaavan neitseellisen tuotteen tapaan. 

Sisältäisi säännökset: 

• betonijätteen käsittelyvaatimuksista

• vaaditusta laaduntarkkailusta ja –varmistuksesta

• sallittujen epäpuhtauksien raja-arvot

• ohjeet valmistetun betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista 

laatuvaatimuksista. 

=> varmennuksena laadunvarmistus- ja ilmoituskäytännöt

• Raaka-aine joko betonituotetehtaiden tai rakennustyömaiden käyttämätön ylijäämämateriaali tai 

purkubetonijäte (jälkimmäistä ei viherrakentamiseen tai lannoitteeksi)

• Vapaaehtoinen! Muistettava, että myös MARA-asetus jää voimaan (+ ympäristölupamenettelyt)

• Notifioitavana oleva versio: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM034:00/2018
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