Jätelaki uudistuu

Uuden jätelainsäädännön
tuomat muutokset
Fortum Recycling & Waste

1. Elinkeinotoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys

Velvoite syntyy, jos palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyy biojätettä, pakkausjätettä tai
pienmetallijätettä viikkotasolla* määritelty kilogrammamäärä. 

Muu biojäte kuin puutarha- ja puistojäte 10 kg 
Kuitupakkausjäte 5 kg 
Muovipakkausjäte 5 kg 
Lasipakkausjäte 2 kg 
Metallipakkausjäte ja pienmetallijäte 2 kg 
*Viikottaiset kg-rajat perustuvat jäteasetuksen luonnokseen.

2. Erilliskerätyn jätteen käsittely

Erilliskerättyä jätettä, jonka voi hyödyntää uudelleen materiaalina, ei saa polttaa eikä toimittaa kaatopaikalle.


3. Kirjanpito- ja raportointivelvoitteet

Jätteen tuottajan kirjanpitovaatimuksiin tulee muutoksia. Raportoinnissa siirrytään kohti
sähköistä siirtoasiakirjarekisteriä.
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1. heinäkuuta 2022 aloitetaan biojätteen, pienmetallin ja pakkausjätteen erilliskeräys yrityksistä.

Kohti kiertotaloutta ja materiaalien kierrätystä
2021
Uudet asetukset voimaan
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Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä minun tulee tehdä, jotta noudatan uusia velvoitteita?
Jos olet nyt kerännyt erikseen jätteet, paras tapa on jatkaa samalla mallilla. Autamme yritystänne käymään läpi muutostarpeet ja täydennämme tarvittaessa palvelua ja toimitamme uusia keräysastioita.
Erilliskeräysvelvoite koskee yritystämme. Milloin uuteen toimintamalliin tulee siis siirtyä?
Erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.7.2022. Elinkeinotoiminnassa syntyvien bio-, pienmetalli- ja pakkausjätteiden erilliskeräys tulee järjestää, mikäli asetuksessa säädettävät kilomäärät ylittyvät ja kiinteistö sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-,
matkailu- tai työpaikka-alueella.
Mikä on jätettä ja mikä materiaalia?
Jätteen hyödyntämistoiminnan harjoittaja arvioisi ja laatisi perustelut jätteeksi luokittelun
päättymisestä. Materiaalin jätteeksi luokittelu voitaisiin päättää vain, jos kaikki säädetyt
vaatimukset täyttyisivät ja hyödyntämistoimen läpikäynyt materiaali täyttäisi tuotteeseen
sovellettavan lainsäädännön vaatimukset (ml. REACH-velvoitteet)
Mitä tarkoittaa materiaalina hyödyntäminen? 
Materiaalina hyödyntämisen määritelmä kattaa jätteen muunlaisen hyödyntämisen kuin
sen polttamisen energiana tai sen valmistamisen vaikkapa polttoaineeksi. 
Yrityksemme kerää energiajätettä. Onko niin, että tätä ei saa jatkossa polttaa? 
Energiajätettä saa syntyä ja sitä saa jatkossakin energiana polttaa. Energiajätteeksi ei kuitenkaan tule lajitella mitään sellaista jätettä, joka voidaan muulla tavoin käyttää uudelleen. 
Pitääkö kaikki pakkausmateriaalit (muovit, metallit, kuitu ja lasi) jatkossa lajitella erikseen kierrätystä varten?
Erilliskeräysvelvoite pakkausmateriaalien lajittelulle syntyy, jos viikottaiset määrät ylittyvät.

