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ESIPUHE 

 

 

Materiaali- ja energiatehokkuuden edistäminen on tällä hetkellä yrityksien kilpailuvaltti. Uuden IE-

direktiivin myötä yritykset tulevat kiinnittämään entistä enemmän huomiota aine- ja energiavirtoihin ja 

erityisesti sivutuote- ja jätemateriaalivirtojen teknis-taloudelliseen hyödyntämiseen.  

 

Tässä julkaisussa tarkastellaan materiaalitehokkuutta erityisesti yritysten näkökulmasta – mitä materi-

aalitehokkuus on ja miten yritykset voisivat sitä omassa toiminnassaan edistää. Julkaisussa käsitellään 

myös uutta IE-direktiiviä ja jätedirektiiviä, sillä ne ovat keskeisimmät materiaalitehokkuuteen ja jätteen 

synnyn ehkäisyyn vaikuttavat ympäristönsuojelulait EU-lainsäädännössä. IE-direktiivin osalta tässä 

julkaisussa on käsitelty yleisiä säädöksiä ja orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia koskevia erityis-

säädöksiä. EU-lainsäädännön uudistuksen myötä myös Suomen kansallinen lainsäädäntö on uudistu-

massa ympäristönsuojelulain ja jätelain osalta. Suomi on ottanut EU-lainsäädännön uudistuksen huo-

mioon myös valtioneuvoston 10.4.2008 hyväksymässä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa ja edus-

kunnan 15.3.2011 hyväksymässä uudessa jätelaissa. Lopuksi julkaisussa tarkastellaan lainsäädännön ja 

erityisesti materiaalitehokkuuden soveltamista ympäristölupamenettelyssä. 

 

Julkaisun kirjoittajat haluavat kiittää niitä kemian teollisuuden yrityksiä, jotka ovat olleet osaltaan edis-

tämässä tämän työn valmistumista. Toivomme, että tästä kirjallisuustyöstä on hyötyä yritysten materi-

aali- ja energiatehokkuuden edistämispyrkimyksissä. 

 

17.08.2011 

 

 

Laura Karvonen  Ulla Lassi  Toivo Kuokkanen 
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                 linta teollisessa toiminnassa     

MAT-BAT       Materiaalitehokkuuden parhaat käytettävissä olevat tekniikat 

MIPS      Material Input Per Service, käytetty materiaalipanos tuotettua tuotetta tai palvelua 
                             kohden           

OMINAIS-           Mittari, jolla voidaan mitata jätemäärän kasvua verrattuna tuotantotoiminnan 
JÄTEMÄÄRÄ     kehitykseen                                     
   
PIMA      Pilaantunut maa-aines 

VALTSU      Valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 

YVA       Ympäristövaikutusten arviointi 
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1. JOHDANTO 

 

Materiaalitehokkuus kuuluu luonnonvarojen kestävän käytön päämäärää edistäviin tavoitteisiin.1 Uu-

siutumattomien luonnonvarojen rajallisuus sekä raaka-aineiden käytön lisääntyminen muun muassa 

kehittyvien maiden talouskasvun seurauksena ovat johtaneet materiaalitehokkuuden nousuun globaa-

liksi puheenaiheeksi. Materiaalien kysynnän kasvu nostaa raaka-aineen hintoja, joten raaka-ainetta 

säästämällä ja tehokkaasti käyttämällä saadaan säästettyä myös rahaa.2 Yksi keino materiaalitehokkuu-

den arvioimiseen on tarkkailla syntyvän jätteen määrää.3 Ehkäisemällä jätteen syntyä saadaan pienen-

nettyä myös jätteistä aiheutuvia kustannuksia ja ympäristöhaittoja.  Suomessa syntyi vuonna 2008 16,4 

miljoonaa tonnia teollisuusjätettä, josta noin 700 000 tonnia oli ongelmajätettä.4  

 Tässä julkaisussa käsitellään materiaalitehokkuutta erityisesti yritysten näkökulmasta – mitä 

materiaalitehokkuus on ja miten yritykset voisivat sitä parantaa omassa toiminnassaan. Julkaisussa kä-

sitellään myös uutta IE-direktiiviä ja jätedirektiiviä, sillä ne ovat keskeisimmät materiaalitehokkuuteen 

ja jätteen synnyn ehkäisyyn vaikuttavat ympäristönsuojelulait EU-lainsäädännössä. EU-lainsäädännön 

uudistuksen myötä myös Suomen kansallinen lainsäädäntö uudistuu ympäristönsuojelulain ja jätelain 

osalta. Suomi on ottanut EU-lainsäädännön uudistuksen huomioon myös valtakunnallisessa jätesuunni-

telmassaan eli VALTSUssa. Lopuksi julkaisussa tarkastellaan lainsäädännön ja erityisesti materiaalite-

hokkuuden soveltamista ympäristölupamenettelyssä.  
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2. MATERIAALITEHOKKUUS 

 

2.1 Materiaalitehokkuuden määritelmä  

 

Tuotteen materiaalitehokkuudella tarkoitetaan tietyn tarpeen, tuotteen tai palvelun toteuttamista siten, 

että luonnonvaroja kulutetaan mahdollisimman vähän.1  

Tuotannon materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että tietty määrä tuotetta valmistetaan 

käyttämällä tuotantovaiheessa mahdollisimman vähän raaka-aineita, ehkäisemällä hävikkiä ja jätteiden 

syntymistä sekä palauttamalla tuotannon hävikki takaisin tuotantoprosessiin.1 

 Kulutuksen materiaalitehokkuutta puolestaan voidaan parantaa mm. siten, että valitaan kestäviä, 

korjauskelpoisia tuotteita sekä suositaan tavaroiden yhteiskäyttöä ja uudelleenkäyttöä. Kulutusta voi-

daan myös suunnata aineettomiin hyödykkeisiin tai palveluihin tavaroiden sijasta.1  

Materiaalitehokkuus tähtää kilpailukykyisiin tuotteisiin ja palveluihin, joilla ihmisten tarpeet 

voidaan tyydyttää, vaikka materiaalien käyttöä ja päästöjä ilmaan, vesistöihin ja maaperään vähenne-

tään. Materiaalitehokkaan toiminnan tarkoituksena on säästää luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa. Käy-

tännössä materiaalitehokkuus on siis osa ekologista ja taloudellista tehokkuutta.2  

 

2.2 Materiaalitehokkuuden suhde muihin käsitteisiin 

 

Materiaalitehokkuuden termiä ei ole määritelty Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Yleensä materi-

aalitehokkuus on määritelty vain käytettynä materiaalipanoksena tuotettua tuotetta tai palvelua kohden 

(MIPS, Material Input Per Service). Materiaalitehokkuuden mittaaminen pelkästään kiloina tai tonneina 

toiminnallista yksikköä kohden ei kuitenkaan ole mielekästä, sillä tarkkailemalla pelkästään määriä ei 

tehdä minkäänlaista eroa vaarattoman ja vaarallisen materiaalin välille.5,6 Tämän vuoksi materiaalite-

hokkuuden käsitteeseen mielletään yleisesti myös jätteen määrän ja haitallisuuden ehkäisy. Tuotannon 

ja materiaalien käytön tehokkuutta voidaan parantaa myös jätteiden kierrätyksen ja energiana hyödyn-

tämisen avulla.5 Jätteen määrän voidaan ajatella olevan epätehokkuuden mittari, jolloin jätteen syntyä 

ehkäisemällä voidaan edistää materiaalitehokkuutta ja tukea kestävää tuotantoa.3,7 Materiaalitehokkuu-

den määritelmä, joka ottaa huomioon materiaalin kulutuksen lisäksi myös materiaalin haitallisuuden ja 

ympäristövaikutukset on lähellä puhtaamman teknologian käsitettä (Cleaner Production, CP). Puh-
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taamman teknologian käsitteeseen verrattuna materiaalitehokkuus kuitenkin kiinnittää eniten huomiota 

jätteisiin muihin päästöihin verrattuna.5 Jos halutaan ottaa materiaalitehokkuuden lisäksi huomioon 

myös materiaalien koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, puhutaan termistä ekotehokkuus, 

joka käsitteenä on vanhempi kuin käsite materiaalitehokkuus.1  

 

Käsitteiden välisiä suhteita on havannollistettu kuvalla 1. 

 
Kuva 1. Käsitteiden päällekkäisyys havainnollistettuna.5  

 

2.3 Materiaalitehokkuus yrityksissä 

 

Yrityksissä materiaalitehokkuus tarkoittaa yleensä prosessien optimointia kustannustehokkuuden pa-

rantamiseksi. Yritys joutuu maksamaan tuottamistaan jätteistä jätemaksuja, ja usein sivutuotteista saa-

tava hinta on huono verrattuna varsinaisiin tuotteisiin. Tämän vuoksi sivutuotteiden ja jätteiden määrän 

minimointi voivat nostaa huomattavasti kannatusta. Varsinaisten raaka-aineiden lisäksi yritykset voivat 

tehostaa myös apuaineiden ja kemikaalien käyttöä. Myös sivutuotteiden ja hukkamateriaalien hyödyn-
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täminen voivat tuoda taloudellista hyötyä.2 Yritys voi vaikuttaa tuotannossa syntyviin jätemääriin tuo-

tesuunnittelun keinoin, kiinnittämällä huomiota raaka-aineiden ja materiaalien hankintoihin, käyttämäl-

lä parasta käytettävissä olevaa valmistustekniikkaa, keventämällä ja uudelleen käyttämällä pakkauksia 

sekä kouluttamalla henkilöstöä oikeisiin työtapoihin ja huolellisuuteen.8 Yrityksen on kuitenkin myös 

huolehdittava, ettei yhtä resurssia säästettäessä vahingossa tuhlata jotain toista resurssia.9  

Lainsäädännön ja kustannustehokkuuden lisäksi yrityksillä voi olla myös muita intressejä mate-

riaalitehokkuuden parantamiseksi. Yhä useammin ympäristönsuojelutoimien syynä ovat myös yritys-

imagon parantaminen ja ylläpitäminen sekä entistä ympäristötietoisemmat asiakkaat, joilla voi olla 

omat kriteerinsä ympäristönsuojelun tasoon liittyen. Ympäristöasioiden huolellisella hoitamisella voi 

saavuttaa merkittävää kilpailuetua.10,11 Tehdessään ympäristöinvestointeja yritysten on kuitenkin aina 

mietittävä myös niiden kannattavuutta. Yritysten on arvioitava ympäristöinvestointeja samalla tavalla 

kuin muitakin investointeja.12  

Oulun yliopistossa vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa9 selvitettiin Pohjois-Pohjanmaalla ke-

mianteollisuuden yritysten tekemiä toimenpiteitä jätteen synnyn ehkäisemiseksi. Tutkimuksen mukaan 

suurin osa suomalaisista yrityksistä on mukana Responsible Care -ohjelmassa13, kattaen yli 80 % ke-

mianteollisuuden yrityksistä. Tiedonkeräystä varten lähetettiin kyselylomake 15 Oulun alueella toimi-

vaan yritykseen, joista 13 vastasi kyselyyn. Tutkimuksessa kysyttiin tehtyjä toimenpiteitä jätteen ehkäi-

semiseksi ja vähentämiseksi, jätteen vähentämisellä saavutettuja hyötyjä, tulevaisuuden tavoitteita jät-

teen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi sekä muuttujia, jotka voisivat edistää jätteen määrän vä-

hentämistä yrityksessä.9 

Tutkimuksessa selvisi, että lainsäädäntö on pääsyy muutoksiin kemianteollisuudessa. Suurim-

massa osassa yrityksiä oli muun muassa suoritettu laitteiden huoltoa, koulutettu henkilöstöä, vähennet-

ty materiaali- ja prosessihävikkiä, hyödynnetty prosessien sivutuotteita sekä vähennetty energian kulu-

tusta resurssitehokkuuden parantamiseksi. Sen sijaan veden kulutuksen vähentäminen ei ollut yhtä 

yleinen toimenpide. Suurin osa yrityksistä kertoi saaneensa toimenpiteistä taloudellista hyötyä muun 

muassa säästämällä raaka-ainekustannuksissa ja jätemaksuissa. Tulevaisuuden toimenpiteikseen suurin 

osa yrityksistä nimesi valvonnan parantamisen sekä jätteen määrän vähentämisen. Tarkoituksena oli 

muun muassa asentaa valvontalaitteistoa, seurata varastossa olevien tuotteiden parasta ennen -

päiväyksiä, tukea muita jätehuollon toimenpiteitä kuin polttamista sekä vähentää liuotinhukkaa ja re-

generoida käytettyjä liuottimia.  Yrityksistä noin 40 % oli onnistunut vähentämään vaarallisten kemi-

kaalien käyttöä. Ne kokivat myös vaarallisten kemikaalien käytön vähentämisen helpommaksi kuin 

niiden korvaamisen muilla vaarattomammilla kemikaaleilla. Jätteen määrän vähentämistä edistävistä 
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keinoista yleisimmin mainittu oli lainsäädäntö. Tämä johtuu siitä, että kemianteollisuus on hyvin sään-

neltyä, ja useimmat kemianteollisuuden yritykset tarvitsevat ympäristöluvan toimintaansa varten. Myös 

työntekijöiden asenne jätteen vähentämistä kohtaan koettiin merkittäväksi. Sen sijaan toimittajien tai 

asiakkaiden asenteilla ei ollut suurtakaan vaikutusta yritysten mielestä. Paras keino jätteen määrän vä-

hentämiseksi on estää sen syntyä. Kemianteollisuuden alalla jätteen syntyminen jossain määrin on kui-

tenkin väistämätöntä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi siirtyä kohti ns. teollista symbioosia, jossa 

lähekkäin toimivat yritykset toimivat yhteistyössä hyödyntäen esimerkiksi toistensa sivutuotteita.9  

 Vuonna 2008 Suomessa aloitti toimintansa Motiva Oy:n materiaalitehokkuusyksikkö14, jonka 

tehtävänä on materiaalitehokkuuden edistäjänä ja puolueettomana asiantuntijana kehittää toimintamal-

leja ja levittää tietoa materiaalien käytön tehostamisesta. Motiva Oy on Suomen valtion omistama, 

vuonna 1993 perustettu asiantuntijayritys. Alun perin Motiva Oy toimi energiansäästön palvelukeskuk-

sena, ja nykyisin sen tehtävä on asiantuntijana kannustaa eri toimijoita energian ja materiaalien tehok-

kaaseen käyttöön. Motiva Oy:n missiona on rakentaa resurssitehokasta huomista. Ajatus materiaalite-

hokkuusyksikön perustamisesta syntyi Suomen kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelmassa vuonna 

2005, ja sen rahoituksen järjestivät kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyinen työ- ja elinkeinoministe-

riö) sekä ympäristöministeriö. Motiva Oy muun muassa järjestää yrityksille materiaalikatselmuksia, 

joissa yrityksen omaa osaamista hyväksi käyttäen käydään läpi kaikki yrityksen materiaalivirrat ja etsi-

tään tehostamiskohteita. Katselmuksen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, vähen-

tää materiaalien ja energian käyttöä, syntyvien jätteiden määriä sekä ympäristöhaittoja. Materiaalite-

hokkuuden avulla saadut säästöt ovat kumuloituvia, sillä materiaalien käyttöä tehostamalla saadaan 

useimmiten vähennettyä myös energiankulutusta ja prosessien vaatimaa työpanosta.14  

 

2.4 Teknologioita ja hyviä käytäntöjä materiaalitehokkuuden edistämiseksi5 

 

Materiaalihävikin määrään ja materiaalin haitallisuuteen tietyissä prosessivaiheissa voidaan vaikuttaa 

teknologisilla muutoksilla sekä hyvillä käytännöillä, suunnittelu- ja työtavoilla. Yrityksen kannattaa 

kiinnittää huomiota käyttämiinsä raaka- ja lisäaineisiin. Jos mahdollista, raaka-aineeksi kannattaa valita 

ympäristömerkin omaava aine. Yritys voi myös asettaa toimittajilleen minimivaatimuksia ympäristöpe-

rusteiden mukaan. Materiaalille voi esimerkiksi asettaa raja-arvon haitallisten aineiden tai epäpuhtauk-

sien suhteen. Hankittavan materiaalin olisi myös oltava kierrätettävää ja kestävää. Parhaassa mahdolli-

sessa tapauksessa raaka-aine tai polttoaine voidaan korvata jätemateriaaleilla tai sivutuotteilla.  
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 Yrityksen olisi vähennettävä ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä mahdolli-

suuksien mukaan ja korvattava niitä vähemmän haitallisilla aineilla. Jos vaarallisia kemikaaleja on kui-

tenkin käytettävä, on niiden käyttöväkevyys pidettävä niin alhaisena kuin mahdollista.  

 Kun prosessi tunnetaan hyvin, optimaaliset prosessiolosuhteet ovat helpommin säädettävissä. 

Prosessia on mahdollisuuksien mukaan varustettava riittävällä mittaristolla ja automatiikalla, jolloin 

voidaan vähentää huomattavasti muun muassa näytteenotossa syntyvän jätteen määrää. Myös tuotanto-

tekniikkaa, tiettyjä prosesseja tai joitain prosessin osia voidaan korvata materiaalitehokkaammalla tuo-

tantoteknologialla.  

 Materiaalitehokkuutta voidaan edistää myös varastoinnissa ja materiaalin siirroissa muun muas-

sa estämällä varastotuotteiden vanheneminen ja pilaantuminen ja ehkäisemällä vaurioiden syntymistä 

kuljetuksessa. Käytöstä poistettavat materiaalit on toimitettava uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen. 

Kaikki vuodot prosessissa on pyrittävä estämään, mutta mikäli niitä kuitenkin tapahtuu, vuotanut mate-

riaali on otettava talteen ja pyrittävä palauttamaan takaisin prosessiin.  

 Veden käyttöä on seurattava muun muassa mittaamalla veden kulutusta prosessi- ja laitekohtai-

sesti. Myös vettä säästävän automatiikan käyttö on suositeltavaa. Puhdistuksessa on mahdollisuuksien 

mukaan käytettävä vedetöntä vaihtoehtoa. Jos vettä kuitenkin käytetään, on suositeltavaa kierrättää vet-

tä ja käyttää suljettuja vesikiertoja.  

 Mikäli tuotteita tai välituotteita joudutaan hylkäämään, ovat hylkäämisen syyt selvitettävä ja 

korjattava esimerkiksi laatujärjestelmän poikkeamaraportin avulla. Hylätyt tuotteet on mahdollisuuksi-

en mukaan palautettava takaisin prosessiin. Myös pakkaamista ja logistiikkaa voidaan tehostaa opti-

moimalla järjestelmät materiaalitehokkuus huomioon ottaen. Pakkausmateriaalin hävikki on minimoi-

tava.  

 Materiaalitehokkuuteen voi vaikuttaa merkittävästi myös kunnossapidon keinoin. Vuodot on 

tarkastettava ja korjattava säännöllisesti. Jos vuotoja tapahtuu, niille on oltava talteenottojärjestelmät, 

joiden kautta ne voidaan palauttaa takaisin prosessiin. Vuotojen estämiseksi ja havaitsemiseksi on ai-

heellista käyttää ennaltaehkäisevää kunnossapitojärjestelmää ja vuotojen hälytysjärjestelmää.  

 Jätevesien ja poistokaasujen käsittelyssä on käytettävä säästäen kemikaaleja. Myös vedenkäyttö 

on minimoitava ja jätevettä on kierrätettävä ja hyödynnettävä. Puhdistusjätteen haitallisuutta ja määrää 

on ehkäistävä ja syntyneet puhdistusjätteet on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä tai hyödynnettä-

vä muuten.  

 Loppusijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää esimerkiksi vaarallisen jät-

teen tiivistämisellä, veden tai kiintoaineen erotuksella, tislaamalla, jähmettämällä tai neutraloimalla 
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syntypaikalla. Jätteet on säilytettävä huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti kaikissa jätehuollon vaiheissa. 

Syntyvä jäte olisi ensisijaisesti otettava käyttöön muualla materiaalina, polton ollessa vasta toissijainen 

vaihtoehto. Mahdollisuuksien mukaan jäte on tuotteistettava markkinakelpoiseksi sivutuotteeksi.5 Eri-

laisia keinoja materiaalitehokkuuden edistämiseksi on havainnollistettu kuvassa 2. 

 

 

 

Kuva 2. Materiaalitehokkuuden edistämisen keinoja yrityksissä.14  
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3. YMPÄRISTÖDIREKTIIVIT EU-LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

 

EU-lainsäädännössä teollisen toiminnan materiaalitehokkuutta ja lupaohjausta sekä jätteen ehkäisemis-

tä koskevat direktiivi teollisuuden päästöistä eli ns. IE-direktiivi15 sekä jätedirektiivi.16  

 

3.1 Direktiivi teollisuuden päästöistä15  
 

IE-direktiivi yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi seitsemän aiempaa teollisuuden päästöihin liittyvää di-

rektiiviä mukaan lukien IPPC-direktiivin17 (Integrated Pollution Prevention and Control). Uuden direk-

tiivin tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa teollisuuden päästöihin liittyvää lainsäädäntöä. 

Jotta ympäristöä voitaisiin suojella kokonaisuutena, kaikkien päästöjakeiden eli ilma-, vesi- ja maape-

räpäästöjen sekä jätteen hallinnan, energiatehokkuuden ja onnettomuuksien ehkäisyn kontrollointi tulee 

yhdistää samaan direktiiviin. Teollisuuden päästöjä koskevaa lainsäädäntöä on aiheellista tarkistaa, sillä 

yksinkertaistamalla voimassa olevia määräyksiä vältytään myös turhilta hallinnollisilta prosesseilta. 

Direktiivi hyväksyttiin asiasisällöltään 12.7.2010, ja sen virallinen hyväksyminen tapahtui EU-

neuvostossa 24.11.2010.15 Direktiivin kansallinen soveltaminen tapahtuu 2 vuoden sisällä voimaantu-

losta, eli vuoden 2012 loppuun mennessä.18 

 Direktiivi säätää puitteet suurten ja keskisuurten teollisuuslaitosten ympäristönsuojelulle. Direk-

tiivin keskeinen uudistus on velvollisuus käyttää parasta käyttökelpoista, eli BAT-tekniikkaa (Best 

Available Technique). Erityisesti määräyksillä halutaan vahvistaa BAT-tekniikan soveltamista ympä-

ristölupamenettelyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ympäristölupaa hakiessaan laitoksen on 

annettava lupaviranomaiselle selvitys tekemistään toimenpiteistä, jonka jälkeen lupaviranomainen ar-

vioi, täyttävätkö toimenpiteet BAT-tekniikan kriteerit.  

 

3.1.1 Direktiivin sovellusala15  

 

IE-direktiivin sovellusalaan kuuluvat energiateollisuus, metalliteollisuus, mineraaliteollisuus, kemian-

teollisuus, jätehuolto, orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset, suuret polttolaitokset, jätteenpolttolai-

tokset, titaanidioksidia tuottavat laitokset sekä eräät muut toiminnot. Muut toiminnot on määritelty tar-

kemmin liitteessä I.   
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Tässä julkaisussa käsitellään kaikkia ko. direktiivin sovellusaloja koskevia yleisiä säädöksiä sekä or-

gaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia koskevia erityissäädöksiä. Muita aloja koskevat erityissäädökset 

löytyvät direktiivin kappaleista III, IV ja VI.  

 

3.1.2 Kaikkia sovellusaloja koskevat yleiset säädökset15   

 

3.1.2.1 Perusvelvollisuudet15 

 

IE-direktiivissä määritellään perusvelvollisuudet, joita kaikkien tuotantolaitosten on aina noudatettava.  

Laitoksilla on tehtävä kaikki mahdollinen saastumisen ehkäisemiseksi, niin että merkittävää saastutta-

mista ei pääse tapahtumaan. Laitosten energiankäytön on oltava mahdollisimman tehokasta ja onnetto-

muudet on ehkäistävä niin pitkälle kuin mahdollista. Toiminnassa on käytettävä BAT-tekniikkaa ja 

toimijoiden on ehkäistävä jätteen syntyä jätedirektiivin periaatteiden mukaisesti. Mikäli jätettä kuiten-

kin syntyy, se on jätedirektiivin16 periaatteiden mukaisesti joko valmisteltava uudelleenkäyttöä varten, 

kierrätettävä tai käytettävä hyödyksi. Jos tämä on taloudellisesti ja teknisesti mahdotonta, jäte on lop-

pukäsiteltävä siten, että ympäristövaikutuksia ei ole, tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä.15   

 

3.1.2.2 Luvan hakeminen ja lupaehdot15 

 

Direktiivin mukaan kaikilla laitoksilla on oltava lupa toiminnan harjoittamiseen, eikä minkäänlaista 

toimintaa saa harjoittaa ilman asianmukaista lupaa. Toiminnanharjoittajan on haettava lupaa myös, mi-

käli se aikoo tehdä joitain oleellisia muutoksia toiminnassaan, ja joista saattaa aiheutua ympäristövai-

kutuksia. Jos laitoksen toiminta vastaa IE-direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, toimivaltainen viran-

omainen myöntää luvan toiminnan harjoittamiseen. Mikäli toiminnanharjoittaja ei pysty noudattamaan 

lupaehtoja, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Viranomainen arvioi 

tarvittavat toimenpiteet, jotka toiminnanharjoittajan on suoritettava saadakseen toimintansa mahdolli-

simman nopeasti lupaehtojen mukaiseksi. Jos lupaehtojen rikkomisesta kuitenkin aiheutuu välitöntä 

vaaraa ihmisten terveydelle tai se voi aiheuttaa huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle, laitoksen 

toiminta on keskeytettävä niin kauaksi aikaa, kunnes toiminta saadaan jälleen lupaehtojen mukaiseksi.  
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Lupaa hakiessaan toiminnanharjoittajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaukset seu-

raavista seikoista, joiden perusteella lupaviranomainen arvioi laitoksen BAT-tason: 

a) tehdas ja sen toiminnot 

b) käytettävät raaka- ja apuaineet, muut aineet ja tehtaalla käytettävä tai tuotettava energia 

c) päästölähteet 

d) sijaintipaikan olosuhteet 

e) tarvittaessa lähtötilanneraportti, jossa annetaan tietoa merkityksellisten vaarallisten aineiden aiheut-

tamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisen tilasta 

f) tiedot laitoksen arvioitujen päästöjen laadusta ja määrästä kuhunkin ympäristöelementtiin sekä pääs-

töjen merkittävien ympäristövaikutusten erittely 

g) selvitys päästöjä ehkäisevästä tekniikasta 

h) selvitys toimenpiteistä, joilla toimija estää jätteiden syntymistä, tai toimenpiteistä, jossa toimija uu-

delleen käyttää, kierrättää tai ottaa talteen syntyneen jätteen  

i) toimenpiteet, joilla toiminnanharjoittaja valvoo perusvelvollisuuksien (kappale 3.1.2.1) toteutumista 

j) toimenpiteet, joilla toimija valvoo ympäristöön pääsevien päästöjen määrää 

k) vaihtoehdot ehdotetulle teknologialle, tekniikoille ja toimenpiteille 

 

Materiaalitehokkuuden ja jätteen syntymisen kannalta erityisen tärkeitä ovat kohdissa b) ja h) määrite-

tyt velvoitteet. Niiden mukaan laitoksella on seurattava ja mahdollisuuksien mukaan tehostettava raaka- 

ja apuaineiden käyttöä sekä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toimenpiteet jätteiden seuraa-

miseksi ja hallitsemiseksi. 

 

Lupaehtoja määrittäessään toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että lupaehdot sisältävät 

kaikki tarvittavat toimenpiteet perusvelvollisuuksien (ks. 3.1.2.1) ja ympäristölaatunormien vaatimus-

ten toteuttamiseksi. Ympäristölaatunormilla tarkoitetaan Euroopan unionin oikeudessa esitettyjä vaati-

muksia, jotka tietyn ympäristön tai ympäristön tietyn osan on tiettynä ajankohtana täytettävä.  

Vaadittavien toimenpiteiden pitää sisältää raja-arvot määrätyille saastuttaville aineille. Raja-

arvojen on otettava huomioon saastuttavien aineiden ominaisuudet ja niiden siirtymisen ympäristön 
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elementistä toiseen. Direktiivissä säädetään erikseen ilmaan ja veteen pääsevistä saastuttavista aineista. 

Saastuttavat aineet on määritelty liitteessä II.  

 Päästöjen raja-arvoja sovelletaan siihen hetkeen, jona päästöt lähtevät tuotantolaitoksesta ulos. 

Ennen tuota ajanhetkeä mahdollisesti tapahtunutta laimentumista ei oteta huomioon raja-arvoja määri-

tettäessä. Raja-arvojen ja muiden vastaavien lupaehdoissa määritettyjen toimenpiteiden pitää perustua 

BAT-tekniikkaan. Direktiivissä ei kuitenkaan määrätä käyttämään tiettyä teknologiaa tai tekniikkaa. 

Lupaehdoissa määrättyjen raja-arvojen pitää olla sellaiset, etteivät ne normaalitilanteessa ylitä BAT-

tekniikalla määriteltyjä raja-arvoja. Raja-arvoja määrättäessä on kuitenkin aina otettava huomioon lai-

toksen tekniset ominaisuudet, maantieteellinen sijainti ja ympäristöolosuhteet.     

Joskus lupaviranomainen voi määrätä myös BAT-päätelmistä poikkeavat raja-arvot. Tiukemmat 

raja-arvot voidaan määrätä, jos se on ympäristölaatunormien täyttymisen kannalta välttämätöntä. Jois-

sain erikoistapauksissa lupaviranomainen voi määrätä myös BAT-tekniikalla määritettyjä raja-arvoja 

löysemmät raja-arvot. Tätä menetelmää käytetään kuitenkin vain silloin, kun BAT-tekniikalla saavutet-

tavien raja-arvojen saavuttaminen johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin ympäristöhyötyihin verrattuna. 

Myönnetyistä poikkeuksista huolimatta toiminnassa on kuitenkin säilytettävä ympäristönsuojelun kor-

kea taso, ja kaikki poikkeukset on arvioitava uudestaan lupaehtojen päivityksen yhteydessä.  

 Toiminnanharjoittajan on raportoitava viranomaiselle 12 kuukauden välein lupaehtojen täytty-

misestä. Jäsenvaltioilla on oltava myös ympäristötarkastusjärjestelmä, jonka mukaisesti ympäristölupa-

viranomainen tekee laitosvierailuja ja kerää näytteitä ja muuta tarvittavaa tietoa varmistaakseen lupaeh-

tojen täyttymisen. Kaikkien tuotantolaitosten on kuuluttava tarkastusten piiriin, ja tarkastusten välit 

määräytyvät kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien perusteella. Tarkastusten väli on yleensä 1 - 3 

vuotta. Kaikki luvat on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä viimeistään 4 vuoden kuluttua uuden 

toimialaa koskevan BREFin eli BAT-vertailuasiakirjan (BAT Reference document) ilmestyttyä. Tarkis-

tuksessa on otettava huomioon myös uudet ilmestyneet BREFit. Lupaehdot tarkistetaan myös, mikäli 

toiminnasta aiheutuu merkittävää pilaamista, jolloin esimerkiksi raja-arvoja on tiukennettava.  
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3.1.2.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka ja vertailuasiakirjat15 

 

Parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla eli BAT-tekniikalla tarkoitetaan tietyn toiminnan ja siinä 

käytettävien menetelmien tehokkainta ja edistyneintä astetta. BAT-tekniikka osoittaa sellaiset tekniset 

ja käytännölliset ominaisuudet, jotka soveltuvat käytännön pohjaksi raja-arvoille ja muille lupaehdoille. 

Raja-arvojen ja lupaehtojen tarkoituksena on estää, tai milloin se ei ole mahdollista, vähentää päästöjä 

ja niiden vaikutuksia koko ympäristöön. Määritelmän mukaan BAT-käsitteeseen kuuluvat sekä käytetty 

teknologia että muuan muassa laitoksen suunnittelu-, ylläpito- ja käyttötavat. Jos käytettyä tekniikkaa 

tai tuotantomenetelmää ei ole lainkaan kuvattu olemassa olevissa BAT-päätelmissä, viranomaisen on 

määriteltävä sopiva BAT-taso tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Määrittelyperiaatteet ovat seuraavat: 

1. Vähän jätettä tuottavien teknisten keinojen käyttö 

2. Mahdollisimman vaarattomien aineiden käyttö 

3. Prosessissa käytettyjen ja tuotettujen aineiden ja jätteiden talteenotto- ja kierrätyskeinojen kehittämi-

nen, kun sen on tarpeellista 

4. Vertailukelpoiset prosessit, laitteet ja toimintamenetelmät 

5. Tekniikan kehitys ja muutokset tieteellisessä tiedossa ja ymmärtämyksessä 

6. Kyseessä olevien päästöjen luonne, vaikutukset ja laajuus 

7. Uusien ja olemassa olevien laitosten käyttöönottopäivä 

8. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) käyttöönottoon vaadittava aika 

9. Prosessissa käytettävien raaka-aineiden (vesi mukaan luettuna) kulutus ja ominaisuudet sekä energi-

ankäytön tehokkuus 

10. Päästöjen kokonaisvaikutuksen ja ympäristöriskien ehkäisyn ja minimoimisen tarve 

11. Onnettomuuksien ehkäisyn ja niiden ympäristöseurausten minimoimisen tarve 

12. Julkisoikeudellisten kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tiedot 

 

Komission on organisoitava tiedonvaihto jäsenvaltioiden välille BAT-vertailuasiakirjojen eli BREFien 

(BAT Reference Document) laatimiseksi, uudelleen tarkastelemiseksi ja päivittämiseksi. Tiedonvaih-

don tulisi sisältää ainakin tiedot tuotantolaitoksista ja tekniikoista, laitosten tuottamista päästöistä lyhy-
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ellä ja pitkällä aikavälillä, raaka-aineiden kulutuksesta ja niiden ominaisuuksista, veden- ja energianku-

lutuksesta sekä jätteen tuottamisesta. Tiedonvaihtoon tulisi sisältyä myös esittelyt käytetyistä teknii-

koista ja niiden valvonnasta sekä arvio tekniikoiden teknisestä ja taloudellisesta toteuttamiskelpoisuu-

desta. BREFien tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää lupakäytäntöjä EU:ssa. 

BREF on eräänlainen tekniikan hyvää tasoa osoittava mittakeppi, johon eri puolilla Eurooppaa tehtävät 

päätökset voivat perustua ja joihin päätöksiä voidaan verrata.19 

Komission on väliajoin organisoitava jäsenmaiden edustajista koostuva foorumi, jonka tarkoi-

tuksena on antaa komissiolle mielipide ehdotetusta BREFien sisällöstä. Syntyneiden BREFien perus-

teella laaditaan BAT-päätelmät, joita käytetään lähtökohtana lupaehtoja määritettäessä. BAT-päätelmät 

asetetaan julkisesti saataville unionin kaikilla virallisilla kielillä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianomaiset viranomaiset seuraavat tai ovat informoituja BAT-tekniikan kehittymisestä ja kaikista uu-

sista BAT-päätelmien päivityksistä.  

 

3.1.3 Orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset15 

 

Direktiivin määräyksiä sovelletaan useille eri aloille, jotka on määritelty tarkemmin liitteen VII osassa 

1, ja jotka saavuttavat kyseisen liitteen osassa 2 vahvistetut kulutuksen kynnysarvot.  

 Orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia koskevat erityissäädökset koostuvat lähinnä määräyk-

sistä estää ja vähentää päästöjen määrää sekä vaarallisten aineiden käyttöä. Esimerkiksi aineet ja seok-

set, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, 

perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, on korvattava niin pitkälle kuin mahdollista vä-

hemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.  

 Direktiivissä on määritelty tarkasti päästöjen vähentämistä koskevat toimenpiteet. On olemassa 

kaksi säännöstä, joista laitoksen on noudatettava jompaakumpaa: 

 

• haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt eivät ylitä poistokaasujen päästöjen raja-arvoja ja 

hajapäästöjen raja-arvoja, tai kokonaispäästöjen raja-arvoja. Raja-arvot on annettu liitteen VII 

osissa 2 ja 3.  
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• laitokset noudattavat liitteen VII osassa 5 olevan vähentämisohjelman vaatimuksia edellyttäen, 

että ohjelmalla saavutetaan vastaavat päästövähennykset kuin päästöjen raja-arvoja soveltamal-

la.  

 

Jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa lupaviranomaiselle, että sen on teknisesti tai taloudellisesti mahdo-

tonta noudattaa hajapäästöille asetettuja raja-arvoja, viranomainen voi sallia raja-arvojen ylityksen, mi-

käli siitä ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin 

osoitettava käyttävänsä BAT-tekniikkaa.  

 Toiminnanharjoittajan on terveyden ja ympäristön puhtauden takaamiseksi rajoitettava haihtu-

vien orgaanisten yhdisteiden ja halogenoitujen orgaanisten yhdisteiden päästöjä hallituissa olosuhteissa 

niin pitkälle kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Raja-arvot kyseisille päästöille on il-

moitettu liitteen VII osassa 4. Toiminnanharjoittajan on myös tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet 

käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä tapahtuvien VOC-päästöjen minimoimiseksi.  

 Komission on organisoitava tiedonvaihto jäsenmaiden, asianomaisen teollisuuden ja ympäris-

tönsuojelua edistävien järjestöjen välille koskien sellaisten orgaanisten liuottimien ja niiden korvikkei-

den käyttöä ja tekniikoita, joilla on ainakin potentiaalinen vaikutus ilmaan, veteen, maaperään, ekosys-

teemiin ja ihmisten terveyteen. Tiedonvaihdon tuloksena syntyneitä BAT-päätelmiä käytetään vertailu-

kohtana uusien lupaehtojen määrittämiseen.  

 

3.2 Jätedirektiivi16  

 

Jätedirektiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä 

jätteen synnyn ja hallinnan haitallisia vaikutuksia. Tarkoituksena on myös vähentää materiaalien käy-

töstä aiheutuvia haittavaikutuksia ja tehostaa resurssien käyttöä. Direktiivissä annetaan myös tarkempi 

määritelmä sivutuotteelle ja sille, milloin jäte lakkaa olemasta jätettä. Lisäksi direktiivi asettaa konk-

reettisia vähimmäistavoitteita eräiden jätelajien kierrätykselle. 
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3.2.1 Poikkeukset sovellusalasta16  

 

Direktiiviä ei sovelleta muun muassa ilmakehään joutuviin kaasumaisiin päästöihin tai jätevesiin, eikä 

muihinkaan sellaisiin päästöihin, jotka kuuluvat yhteisön muun lainsäädännön soveltamisalaan. Poik-

keukset sovellusalasta on määritelty tarkemmin artiklassa 2.  

 

3.2.2 Direktiivissä esitettyjä määritelmiä16  

 

Jätteellä tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai esinettä, jonka sen haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa 

käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.  

 

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan räjähtävää, hapettavaa, helposti syttyvää, syttyvää, ärsyttävää, haital-

lista, myrkyllistä, karsinogeenista, mutageenista, syövyttävää, sairauksia tartuttavaa, lisääntymisen 

kannalta myrkyllistä, vaarallisia kaasuja vapauttavaa, herkistävää tai ympäristölle vaarallista eli eko-

toksista jätettä. Kyseiset määritelmät on annettu liitteessä III. 

 

Jäteöljyllä tarkoitetaan mitä tahansa mineraali- tai synteettistä voitelu- tai teollisuusöljyä, joka on pois-

tettu alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan.  

Jätteen tuottajalla tarkoitetaan jokaista, jonka toiminta tuottaa jätettä tai joka suorittaa jätteen esikäsit-

telyä, sekoittamista tai muunlaista toimintaa, jonka tuloksena kyseisen jätteen luonne tai koostumus 

muuttuu. 

Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräilyä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä sisältäen neu-

vonannon liittyen edellä mainittuihin toimenpiteisiin ja loppusijoituspaikkojen kunnossapidon jälkeen-

päin. 

Jätteen synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä ennen kuin aineesta, materiaalista tai tuotteesta tu-

lee jätettä. Tällaisia toimenpiteitä ovat jätteen määrän vähentäminen uudelleenkäytöllä tai elinkaarta 

pidentämällä, jätteen haitallisten vaikutusten vähentäminen sekä tuotteiden sisältämien haitallisten ai-

neiden määrän vähentäminen. 



24 
 

Hyödyntämisellä tarkoitetaan tointa, jonka pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan käyttää hyödylliseen 

tarkoitukseen korvaamalla muita materiaaleja, joita olisi muutoin käytetty erityiseen tarkoitukseen. 

Hyödyntäminen voi tapahtua joko tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa. Esimerkkiluettelo hyö-

dyntämistoimista löytyy liitteestä II. 

Kierrätyksellä tarkoitetaan mitä tahansa jätteen hyödyntämistointa, jossa jätemateriaali prosessoidaan 

tuotteiksi, materiaaleiksi ja yhdisteiksi riippumatta siitä käytetäänkö se alkuperäisessä käyttötarkoituk-

sessaan vai jossain muussa tarkoituksessa. Siihen sisältyy myös eloperäisen aineksen uudelleenkäsitte-

ly. Kierrätyksen piiriin ei katsota kuuluvan energian hyödyntämistä eikä uudelleenkäsittelyä materiaa-

leiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin. 

Loppukäsittelyllä tarkoitetaan tointa, joka ei ole hyödyntämistä, vaikka toimen ensisijaisena tarkoituk-

sena olisi aineiden tai energian talteenotto. Esimerkkiluettelo loppukäsittelytoimista löytyy liitteeltä I.  

  

3.2.3 Direktiivin periaatteita16  

 

3.2.3.1 Jätehierarkia16 

 

Viisiportaista jätehierarkiaa on sovellettava ensisijaisuusjärjestyksenä jätteen syntymisen ehkäisemises-

tä ja jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä ja politiikassa. Ensisijaisuusjärjestys on seuraava: 

1. Jätteen synnyn ehkäiseminen 

2. Jätteen valmistelu uudelleenkäyttöä varten 

3. Jätteen kierrätys 

4. Jätteen muu hyödyntäminen esimerkiksi energiana 

5. Jätteen loppukäsittely 

 

Elinkaariajattelun mukaisesti jätehierarkiaa sovellettaessa on toteutettava toimenpiteitä sellaisten vaih-

toehtojen edistämiseksi, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulok-

seen. Joskus tämä voi edellyttää myös jätehierarkiasta poikkeamista. 
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3.2.3.2 Sivutuotteet16  

 

Tuotannosta poistunut aine tai esine voidaan luokitella jätteen sijasta sivutuotteeksi, mikäli 

a) aineen tai esineen jatkokäyttö on varmaa 

b) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan ilman muuta kuin tavalliseksi katsottavaa teollista lisäkä-

sittelyä 

c) aine tai esine syntyy olennaisena osana tuotantoprosessia 

d) jatkokäyttö on laillista eikä se aiheuta haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai ihmisten ter-

veydelle 

 

3.2.3.3 Jätteeksi luokittelun päättyminen16 

 

Jäte lakkaa olemasta jätettä, kun se on läpikäynyt hyödyntämistoimen kierrätys mukaan lukien ja se 

täyttää seuraavat edellytykset: 

a) ainetta tai esinettä käytetään yleisesti tiettyihin tarkoituksiin 

b) aineelle tai esineelle on olemassa markkinat tai kysyntää 

c) aine tai esine täyttää käyttötarkoitukselleen esitetyt tekniset vaatimukset ja on tuotteisiin sovelletta-

vien olemassa olevien säännösten ja standardien mukainen 

d) aineen tai esineen käyttäminen ei aiheuta haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai ihmisten 

terveydelle 

 

Näihin perusteisiin liittyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja. 
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3.2.4 Direktiivin yleiset vaatimukset16  

 

3.2.4.1 Laajennettu tuottajavastuu16  

 

Laajennetun tuottajavastuun tarkoituksena on vahvistaa jätteen uudelleenkäyttöä, ehkäisemistä, kierrä-

tystä ja muuta jätteen talteen ottamista. Laajennetun tuottajavastuun piiriin kuuluvat kaikki henkilöt, 

jotka kehittävät, tuottavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai maahantuovat tuotteita.  

 Tuottajan on otettava vastaan käytettävä tuote ja jäte, joka on jäänyt jäljelle käytön jälkeen. 

Tuottajan on myös tarjottava julkisesti tietoa siitä, onko tuote uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä. 

Jäsenvaltioiden on edistettävä tuotteiden suunnittelua niin, että niiden ympäristövaikutukset ja 

niistä aiheutuvan jätteen määrä pienenee. Tämä tarkoittaa monikäyttöisten ja teknisesti pitkäikäisten 

tuotteiden suunnittelua. Tuotteesta aiheutuvalla jätteellä pitäisi olla mahdollisimman vähän vaikutuksia 

ympäristöön ja ihmiseen.  

 

3.2.4.2 Jätteen syntymisen ehkäiseminen16 

 

Komission on annettava vuoden 2011 loppuun mennessä sidosryhmiä kuultuaan EU-parlamentille ja 

neuvostolle välikertomus jätteen määrän kehityksestä, ja jätteen syntymisen ehkäisemisen laajuudesta 

sekä toimintasuunnitelma, joka tukee eurooppalaisten kulutustottumusten muuttamista. Vuoden 2014 

loppuun mennessä komission on annettava vuodeksi 2020 asetetut BAT-käytäntöihin perustuvat tavoit-

teet jätteen synnyn ehkäisemisestä.  

 

3.2.4.3 Hyödyntäminen16 

 

Jäte on hyödynnettävä jätehierarkian mukaisesti ja niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle 

tai ympäristölle. Jätteet on kerättävä erillään muista jätteistä, mikäli se on teknisesti, ympäristön kan-

nalta ja taloudellisesti mahdollista ja mikäli se parantaa ja helpottaa hyödyntämistä. Niitä ei saa sekoit-

taa muihin jätteisiin tai muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Luettelo hyödyntämis-

toimista on annettu liitteessä II.  
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  3.2.4.4 Uudelleenkäyttö ja kierrätys16 

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edis-

tämiseksi. Ne voivat muun muassa kannustaa uudelleenkäyttö- ja korjausverkostojen perustamista ja 

tukemista, sekä antaa taloudellista ohjausta ja määrällisiä tavoitteita. Jäsenvaltioiden on myös otettava 

käyttöön jätteiden erilliskeräysjärjestelmiä, mikäli se on teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannal-

ta mahdollista.  

 Kaikkien jäsenvaltioiden on vuoteen 2015 mennessä perustettava erilliskeräysjärjestelmät aina-

kin paperille, metallille, muoville ja lasille. Vuoteen 2020 mennessä on lisättävä edellä mainittujen jät-

teiden valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä vähintään 50 painoprosenttiin niiden koko-

naismäärästä. Vaarattoman rakennus- ja purkujätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi, kierrätystä ja 

muuta materiaalien hyödyntämistä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin vuoteen 2020 mennessä.  

 Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kolmen vuoden välein selvitys siitä, missä määrin ne 

ovat saavuttaneet tavoitteet. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, selvityksessä on esitettävä syyt tavoit-

teista jäämiseen sekä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet aiotaan saavuttaa.  

 

3.2.4.5 Loppukäsittely16  

 

Jos jätettä ei hyödynnetä, se on loppukäsiteltävä asianmukaisesti ja turvallisesti niin, ettei käsittelystä 

aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luettelo loppukäsittelytoimista on annettu liitteel-

lä I.  

 

3.2.5 Jätehuolto16  

 

Vastuu jätteen hallinnasta on aina jätteen tuottajalla tai haltijalla. Tuottajan tai haltijan on huolehdittava 

jätteen käsittelystä tai annettava se jollekin välittäjälle hoidettavaksi. Jäsenvaltioiden on pyrittävä muo-

dostamaan jätteiden hävittäjien ja talteen ottajien kesken verkostoja, joiden tavoitteena on tulla omava-

raiseksi jätteen hävittämisessä ja talteenotossa. Tarkoituksena on, että jäte käsiteltäisiin mahdollisim-

man lähellä syntypaikkaansa käyttäen tekniikoita, jotka mahdollistavat mahdollisimman korkean ihmis-

ten terveyden ja ympäristön suojelun tason.  
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 Vaarallinen jäte on käsiteltävä niin, ettei ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheudu vaaraa. 

Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa eri vaarallisen jätteen tai muun jätteen eikä muun materiaalin kanssa. 

Myös jätteen laimentaminen on kiellettyä. Sekoittaminen voi olla sallittua joissain poikkeustapauksissa, 

joskin sen pitää tapahtua BAT-tekniikan mukaisesti. Vaarallinen jäte on aina merkittävä standardien 

mukaisella etiketillä.  

 Jäteöljyt on kerättävä erikseen, mikäli se on teknisesti mahdollista ja niitä on käsiteltävä jäte-

hierarkian mukaisesti niin, ettei ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheudu vaaraa. Myös erilaatuiset 

öljyt on kerättävä erikseen, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.  

 Biojäte on kerättävä erikseen kompostointia ja hajottamista varten. Ko. jäte on käsiteltävä niin, 

ettei siitä aiheudu ympäristölle vaaraa. Biojätteestä saatavien ympäristöystävällisten materiaalien käyt-

töä on suosittava.  

Kaikki jätehuollon toimenpiteet pitää suorittaa niin, että niistä ei aiheudu riskiä veteen, ilmaan, 

maaperään, ihmisille, eläimille tai kasveille. Niistä ei saa myöskään aiheutua häiriötä melun tai hajun 

kautta eikä vahinkoa maaseudulle. Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti jätteen hallinnasta aiheu-

tuvat kustannukset kuuluvat alkuperäisen jätteentuottajan maksettavaksi. Sopimuksen mukaan myös 

sen hetkinen tai jokin aiemmista jätteen haltijoista voi olla kustannuksista vastuussa.  

 

3.2.6 Luvat16  

 

Kaikilla jätettä käsittelevillä laitoksilla on oltava toiminnan harjoittamiseen myönnetty lupa. Luvissa on 

määriteltävä vähintäänkin käsiteltävien jätteiden tyypit ja määrä sekä jokaiselle operaatiolle omat tek-

niset vaatimuksensa. Myös turvallisuus- ja varotoimenpiteet, kussakin operaatiossa käytettävät mene-

telmät, tarvittavat valvonta- ja kontrollitoimenpiteet sekä sulkemiseen ja jälkihoitoon liittyvät toimenpi-

teet on ilmoitettava luvassa.  

 Luvat ovat määräaikaisia ja ne voidaan uusia. Lupa voidaan myös peruuttaa viranomaisen toi-

mesta, mikäli jätettä käsittelevän laitoksen käyttämät tekniikat eivät ole ympäristönsuojelun kannalta 

hyväksyttäviä. Mikäli kyseessä on lupa, joka käsittelee energian hyödyntämisen käsittävää polttoa tai 

rinnakkaispolttoa, edellytyksenä on, että energia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.  

 Lupaehdoista voidaan myöntää laitokselle vapautus, jos se hävittää omaa vaaratonta jätettänsä 

tuotantopaikalla tai jos se hyödyntää jätettä. Jos jäsenvaltio myöntää vapautuksen, sen on määriteltävä 
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erikseen, mitä jätettä ja minkälaisia määriä vapautus koskee. Määriteltävien sääntöjen on tarkoitus 

varmistaa, että käsittelystä ei aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle eikä myöskään melu- 

tai hajuhaittoja. Jos vapautus koskee vaarallista jätettä, jäsenvaltio voi asettaa käsittelyyn liittyen myös 

muita erikoisehtoja. Jäsenvaltion on aina informoitava komissiota myöntämistään vapautuksista.  

 

3.2.7 Suunnitelmat ja ohjelmat16  

 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yksi tai useampia jätehuollon suunnitelmia, joiden on katettava jäsenmaan 

koko maantieteellinen alue joko erikseen tai yhdessä. Suunnitelman pohjalta on analysoitava senhetkis-

tä jätehuollon tilaa ja tarvittaessa tehtävä siihen parannuksia. Suunnitelmassa on oltava myös analyysi 

toteutettavista toimenpiteistä, joilla parannetaan ympäristön kannalta kestävää jätteen valmistelua uu-

delleenkäyttöön, kierrätystä, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä. Suunnitelmaan on sisällytettävä myös 

arvio siitä, miten suunnitelma tukee tämän direktiivin tavoitteiden toteutumista.  

Jätehuoltosuunnitelmien on sisällettävä alueen maantieteellinen taso ja kattavuus huomioon ot-

taen vähintään selvitys syntyvän jätteen tyypistä, määrästä, lähteestä ja jätevirtojen kehityksestä tule-

vaisuudessa. Niiden on sisällettävä myös senhetkiset jätteen keräilyn mallit ja tärkeimmät hävitys- ja 

käsittelypaikat sisältäen myös erikoistoimenpiteet jäteöljyille ja vaaralliselle jätteelle. Suunnitelman 

pitää sisältää myös arvio siitä, tarvitaanko uusia jätteen keräilyn malleja. Jäsenmaiden on myös ilmoi-

tettava sulkeutuvat ja uudet avattavat jätteenkäsittelylaitokset sekä tulevaisuudessa jätteitä hävittävien 

ja talteenottavien laitosten kapasiteetit. Niiden on annettava selvitys myös yleisistä jätehuoltopolitii-

koista mukaan lukien suunnitellut jätehuoltotekniikat ja -menetelmät.  

 Jätehuoltosuunnitelmien lisäksi jäsenvaltioiden on hyväksyttävä myös jätteen syntymisen eh-

käisemistä koskevia ohjelmia, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet jätteen synnyn ehkäisemiseksi. 

Suomessa jätteen synnyn ehkäisemisen ohjelma sisällytettiin omana osanaan valtakunnalliseen jäte-

suunnitelmaan eli VALTSUun. Tällaisten ehkäisyohjelmien tarkoituksena on katkaista yhteys talous-

kasvun sekä jätteen syntymiseen liittyvien ympäristövaikutusten välillä. Toisin sanoen materiaalien 

käyttö ei saisi lisääntyä samaa vauhtia taloudellisen kasvun kanssa. Esimerkiksi Suomessa tämä on on-

nistunut melko hyvin, sillä viimeisen 15 vuoden aikana Suomen bruttokansantuote on kasvanut huo-

mattavasti enemmän kuin materiaalien käyttö on lisääntynyt.20 Jäsenmaiden on asetettava jätteen ehkäi-

syyn liittyviä virstanpylväitä, joiden avulla ne voivat valvoa ja arvioida toimenpiteiden vaikutusta. Jät-
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teiden synnyn ehkäisyohjelmien tavoitteet voivat olla joko laadullisia tai määrällisiä. Komission on or-

ganisoitava tiedonvaihto jäsenmaiden välille jätteen ehkäisemisen BAT-tekniikoita koskien. 

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että jätehuoltoa ja jätteen synnyn ehkäisyä koskevat ohjelmat 

tarkastetaan vähintään joka kuudes vuosi. Tarvittaessa niitä on myös parannettava. Jäsenvaltioiden on 

myös huolehdittava, että asiankuuluvilla sidosryhmillä, viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus 

osallistua jätehuoltoa ja jätteen synnyn ehkäisyä koskevien ohjelmien viimeistelyyn. Ohjelmat pitää 

olla julkisesti saatavilla myös internetissä. Maiden on toimitettava ohjelmat komissiolle, kun ne on hy-

väksytty. Komissiolle on ilmoitettava myös ohjelmiin tehtävistä muutoksista.  

 Jäsenvaltioiden on saatettava jätedirektiivin16 noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hal-

linnolliset määräykset voimaan viimeistään 12.12.2010. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä 

on viitattava tähän direktiiviin.  
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4. SUOMEN KANSALLINEN  YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Suomen kansallisessa lainsäädännössä ympäristönsuojelulaki ja jätelaki vastaavat EU-lainsäädännön 

IE-direktiiviä15 ja jätedirektiiviä16. 

 

4.1 Ympäristönsuojelulaki21 ja -asetus22   

  

Suomen nykyinen voimassa oleva ympäristönsuojelulainsäädäntö käsittää 1.3.2000 voimaantulleet ym-

päristönsuojelulain21 ja -asetuksen22, jotka on säädetty IPPC-direktiivin17 pohjalta. Lain tavoitteena on 

ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Lain 

tavoitteena on myös tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon otta-

mista kokonaisuutena. Tavoitteena on myös luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, ilmaston-

muutoksen torjuminen sekä kestävän kehityksen tukeminen. 

Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi eli IE-direktiivi15 pannaan toimeen ympäristönsuojelu-

lain21 muutoksella. Ympäristönsuojeluasetusta22 tarkistetaan sen mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 

mukaan BAT-periaatetta noudatetaan myös niissä ympäristöluvissa, jotka eivät kuulu IE-direktiivin 

piiriin.  

 

4.2 Jätelaki23  

 

Voimassa oleva jätelaki on tullut voimaan vuonna 1993. Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitys-

tä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa 

vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Jätehuollossa on käytettävä BAT-tekniikkaa.  

Tällä hetkellä Suomessa on meneillään jätelainsäädännön kokonaisuudistus, jonka tarkoitukse-

na on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia ja 

EU-lainsäädännön vaatimuksia, kuten uutta jätedirektiiviä. Suomen hallitus antoi 15.10.2010 ehdotuk-

sen uudeksi jätelaiksi. Lakiehdotus on EU:n jätedirektiivin16 mukainen, ja sen keskeisenä tavoitteena 

on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, lisätä kierrätystä ja vähentää kaatopaikkakäsittelyä. Uudis-

tukset noudattavat EU:n jätedirektiivissä määriteltyä viisiportaista jätehierarkiaa (ks. 3.2.3.1). Uuden 

jätelain avulla halutaan myös tehostaa jätehuollon valvontaa.24 Eduskunnan tehtyä lakiesitykseen joitain 
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tarkennuksia, laki hyväksyttiin 11.3.2011. Uusi jätelaki tulee voimaan vuoden kuluttua vahvistamises-

ta, eli keväällä 2012.  

 

4.3 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 25 

 

Valtioneuvoston 10.4.2008 hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma korvaa vanhan jätesuunnitel-

man, ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun tai siihen asti kunnes seuraava uusi jätesuunnitelma tulee 

voimaan. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa eli Valtsussa25 esitetään toimia, joilla edistetään luon-

nonvarojen järkevää käyttöä, kehitetään jätehuoltoa sekä ehkäistään jätteistä aiheutuvia vaaroja ja ym-

päristö- ja terveyshaittoja. Valtakunnallinen jätesuunnitelma on EU:n 6. ympäristöohjelman mukainen. 

Suunnitelman keskeisinä tavoitteina on ehkäistä jätteen syntymistä, lisätä jätteiden materiaalikierrätystä 

ja biologista hyödyntämistä, lisätä kierrätykseen soveltumattoman jätteen polttoa sekä turvata jätteiden 

haitaton käsittely ja loppusijoitus.25   

EU:n jätedirektiivissä16 edellytetään, että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä jätteen syntymisen 

ehkäisemistä koskevia ohjelmia, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet jätteen synnyn ehkäisemisek-

si (kappale 3.2.7). Suomessa ennakoitiin tätä vaatimusta sisällyttämällä Valtsuun omana osanaan Suo-

men kansallinen jätteiden synnyn ehkäisyn suunnitelma otsikolla ”Tuotannon ja kulutuksen materiaali-

tehokkuuden parantaminen”. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä voidaan Valtsun tulkinnan 

mukaan edistää parhaiten tuotannon, tuotteiden ja kulutuksen materiaalitehokkuutta parantamalla. Valt-

sun tavoitteet on ryhmitelty kahdeksan päämäärän alle, joista yksi on materiaalitehokkuus.5   

 

4.3.1 Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet25  

 

1. Tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuuden parantaminen 

 

Tavoitteena on parantaa materiaalitehokkuutta keskeisissä tuoteryhmissä, mikä tarkoittaa että valtio 

edistää materiaalitehokkuuskriteereiden lisäämistä tuotestandardeihin, energiaa käyttävien tuotteiden 

ekologista tuotesuunnittelua koskeviin täytäntöönpanosäännöksiin ja ympäristömerkkeihin sekä julkis-

ten hankintojen laatukriteereihin. Kriteereitä laadittaessa otetaan huomioon tuotteiden elinkaaren aikai-

nen kulutus sekä jätteiden määrä ja haitallisuus. Tuotteiden tuoteselosteisiin ja korjaustakuuseen liitty-
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viä vähimmäisvaatimuksia tarkistetaan, ja kuluttajan oikeutta saada tietoa tuotteen kestävyydestä pa-

rannetaan. Mahdollisuuksien mukaan osoitetaan varoja myös materiaalitehokkuuden palveluskeskuk-

sen14 toimintaan.  

 Tavoitteena on parantaa myös teollisuus- ja kaivannaistuotannon materiaalitehokkuutta. Tätä 

varten on selvitettävä, mihin luonnonvaroihin olisi ympäristöpolitiikan näkökulmasta harkittava talou-

dellista ohjausta ja miten haitallisten tukien poistaminen vaikuttaisi materiaalitehokkuuteen. Tuotannon 

materiaalitehokkuuden parantamisen ohjauskeinona aletaan kokeilla toimialakohtaisia sopimuksia. So-

pimukset perustuvat siihen, että toimialalta valitaan keskeisiä prosesseja, joista selvitetään jätteen syn-

nyn ehkäisyyn ja materiaalitehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yrityksissä voidaan esimerkiksi seurata 

ominaisjätemäärien vaihtelua ja BAT-tekniikalla saavutettavia ominaisjätemääriä. Toimialajärjestöt ja 

yritykset sitoutuvat prosessiin vapaaehtoisesti ja ne saavat itse valita keinot, joilla ne pyrkivät vähentä-

mään ominaisjätemääriä ja parantamaan materiaalitehokkuutta. Yritysten on raportoitava prosessin ete-

nemisestä julkisesti.  

 Tavoitteena on myös edistää rakennuskannan käyttöikää edistämällä muun muassa rakennusten 

suunnitelmallista kunnossapitoa ja materiaalitehokasta korjausrakentamista. Tärkeimpänä asiana on 

ylläpitää jatkuvaa kunnossapitoa. Myös uudisrakentamisessa on tärkeää edistää materiaalitehokkuusnä-

kökulmaa. 

 Myös yksityinen kulutus on kohdistettava ekotehokkaisiin tuotteisiin sekä palveluihin ja asumi-

sen jätteiden määrää on vähennettävä. Jätteiden määrää voidaan vähentää muun muassa järjestämällä 

neuvontaa jätteen synnyn ehkäisemisestä. Motivan materiaalitehokkuusyksikkö14 voi antaa kansalaisil-

le neuvontaa erityisesti asumisen materiaalitehokkuuden edistämisessä, kodin hankinnoissa, laitteiden 

kunnossapidossa ja käytössä, liikenteessä ja liikkumisessa sekä vapaa-ajantoiminnoissa sekä palveluis-

sa.25 

 

2. Kierrätyksen tehostaminen 

 

Tavoitteena on kasvattaa uusiomateriaalien kysyntää mm. laatimalla niille laatu- ja ympäristökriteerit. 

Jätteiden maarakennuskäyttöä koskevan asetuksen26 soveltamisalaa voitaisiin vähitellen laajentaa, jol-

loin mahdollisia uusia uusiomateriaaleja olisivat muun muassa eräät teollisuudessa syntyvät kiinteät 

jätteet, sakat ja lietteet. Ympäristölupamenettelyn sijaan voitaisiin näiden materiaalien tapauksessa al-

kaa käyttää ilmoitusmenettelyä. Uusiomateriaalien käytön merkittävä edistäminen vuoden 2005 tasosta 

asetetaan tavoitteeksi valtion ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään 
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myös ympäristö- ja talorakentamisessa. Tarkoituksena on edistää myös jäteperäisten lannoitevalmistei-

den käyttöä maisemoinnissa, viherrakentamisessa sekä peltoviljelyssä. Lannoitevalmisteeksi soveltuvat 

laatuvaatimukset täyttävät puun, turpeen ja peltobiomassan tuhkat, ja niiden käyttöä pyritään edistä-

mään sekä valtion metsissä että yksityisomistuksessa olevissa metsissä. 

 Teollisuuden ja rakentamisen jätteiden kierrättämistä on myös lisättävä. Tämä tapahtuu mm. 

tehostamalla tuotannossa syntyvän jätteen hallinnollista ohjausta teollisuuden ympäristölupien käsitte-

lyssä ja uusimisessa siten, että kiinnitetään erityisesti huomiota kaatopaikoille joutuvien jätevirtojen 

kierrätykseen. Tavoitteena on yhtenäistää tulkintoja teollisuuden sivutuotteiden luokittelussa sivutuot-

teeksi tai jätteeksi.  

 

3. Vaarallisten aineiden hallinta jätenäkökulmasta 

 

Tavoitteena on ehkäistä jätteiden haitallisuutta muun muassa tehostamalla vaarallisten aineiden tutki-

musta jätenäkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että jätevaiheeseen liittyvien kemikaalien riskit tunnistetaan 

ja tutkitaan. Terveys- ja ympäristönäkökulmasta katsottuna painopisteitä ovat mm. raskasmetallien ja 

pysyvien orgaanisten yhdisteiden esiintyminen erilaisissa jätteissä. Tarkoituksena on myös kartoittaa 

keskeiset jätteissä ja jätehuollossa haittaa aiheuttavat ja käytöltään merkittävät kemikaalit. Haitallisten 

kemikaalien korvaamista haitattomammilla kemikaaleilla on edistettävä. 

Muita tavoitteita ovat mm. ongelmajätteiden talteenoton ja hyödyntämisen lisääminen, jätepe-

räisten materiaalien ja jäteperäisten lannoitevalmisteiden turvallisuuden varmistaminen sekä vaarallisil-

la aineilla pilaantuneen maan (PIMA) kunnostaminen ekotehokkaasti.  

 

4. Jätehuollon haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen 

 

Jätehuollon ilmastovaikutuksia voidaan vähentää rajoittamalla biohajoavan jätteen sijoittamista kaato-

paikoille, lisäämällä biokaasun talteenottoa ja tuotantoa jätteistä sekä lisäämällä kierrätykseen soveltu-

mattoman jätteen käyttöä polttoaineena. Jätteenpolttoa lisättäessä on kuitenkin huolehdittava, ettei polt-

toon ohjaudu kierrätykseen soveltuvaa jätettä, ja että jätteenpolton energiahyötysuhde on riittävän suu-

ri.  
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5. Jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittojen vähentäminen 

 

Jätteiden käsittelyn terveys- ja ympäristöhaittoja minimoidaan kiinnittämällä aikaisempaa enemmän 

huomiota työsuojeluun ja BAT-teknologian käyttöön.  

 

6. Jätehuollon organisoinnin kehittäminen ja selkeyttäminen 

 

Kuntien, tuottajavastuuyhteisöjen, jätteen tuottajien ja yksityisten jäteyhtiöiden välistä työnjakoa ja jä-

teneuvonnan organisoimista on selkeytettävä.  

 

7. Jäteosaamisen kehittäminen 

 

Jätehuollon, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden liiketoimintaa vahvistetaan ja tehdään kansainväli-

semmäksi. Mahdollisuuksien mukaan kohdennetaan julkisia ja yksityisiä tutkimus- ja kehittämistoi-

minnan voimavaroja materiaali- ja energiatehokkuuden alueelle.  

 

8. Jätteiden kansainväliset siirrot tapahtuvat hallitusti ja turvallisesti 

 

Jätesiirtojen rajavalvontaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Tavoitteena on torjua laittomia rajanylityk-

siä kansainvälisesti.  
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5. MATERIAALITEHOKKUUS YMPÄRISTÖLUPAMENETTELYSSÄ 

 

5.1 Yleistä 

 

Lainsäädännön perusteella ympäristöluvan hakijalle voidaan materiaalitehokkuuden parantamiseksi 

asettaa lupaan vaatimuksia muun muassa jätteen haitallisuuden vähentämisestä, tuotantojätteen määrän 

vähentämisestä, jätteen kierrätyksestä ja muusta ekotehokkaasta hyödyntämisestä, päästöjen ehkäisystä 

materiaalitehokkuuden avulla sekä muusta materiaalien tehokkaasta käytöstä. Sellaisia materiaalite-

hokkuuden toimenpiteitä, joilla ei ole suoranaista vaikutusta pilaantumisen, jätteen synnyn ehkäisyn tai 

materiaalien ominaiskulutuksen kannalta, ei oteta mukaan ympäristölupamenettelyyn. Tällaisia toi-

menpiteitä ovat mm. käytännöt, joilla parannetaan tuotannon arvosaantoa.5  

 Materiaalitehokkuuden parantamista koskevat lupavelvoitteet voidaan jakaa eri luokkiin. Jät-

teen haitallisuutta, määrää sekä hyödyntämistä koskevat toimenpiteet kuuluvat yleensä automaattisesti 

ympäristölupaprosessiin, sillä niillä on vahva lainsäädäntöpohja. Sen sijaan lupamääräyksiä voi olla 

vaikeampi antaa varsinaiseen materiaalitehokkuuteen liittyvistä toimenpiteistä, sillä niiden yhteys ym-

päristön pilaantumiseen on välillisempi. Lupaharkinnan rajanvetoa on havainnollistettu kuvassa 3. Ku-

vassa tumman vihreällä pohjalla olevat toimenpiteet ovat yleisiä ympäristölupaprosessissa, kun taas 

vaaleammalla pohjalla olevia toimenpiteitä koskevia määräyksiä voi olla vaikeampi antaa.5 
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Kuva 3. Materiaalitehokkuuden osa-alueet ja lupasääntelyn rajanveto.5  
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5.2 Materiaalitehokkuuden BAT-tason arvioiminen lupaprosessissa5  

 

Laitoksen materiaalitehokkuuden BAT-tason arviointi jakautuu käsitteen määritelmän mukaisesti kah-

teen osaan: 

 

a) Laitoksen tuotanto- ja puhdistustekniikan pitää vastata BAT-tasoa materiaalitehokkuudeltaan.  

b) Laitoksen toiminnan käytäntöjen, eli tuotannon suunnittelu-, ylläpito- ja käyttötapojen pitää vastata 

BAT-tasoa.  

 

Yrityksen on lupahakemuksessaan osoitettava, että sen ympäristöasioiden hallinnan käytännöt (Best 

Environmental Practices, BEP) ovat riittävällä tasolla. Ympäristönsuojeluasetuksen22 mukaan lupaha-

kemuksessa tulee esittää selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä. Lupaproses-

sissa ei voida kuitenkaan vaatia tiettyä järjestelmää tai sen sertifiointia. BAT-harkintaan kuuluu olen-

naisesti myös taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, sillä esimerkiksi olemassa olevilla laitoksilla materi-

aalitehokkuuden parantaminen uusien laitosten tasolle voi edellyttää kohtuuttomia investointeja. BAT-

tason arvioinnissa on aina kyse tulkinnasta, ja tämän vuoksi esimerkiksi eri päästöjen, jätteiden ja kulu-

tustasojen välillä pitää tehdä optimointia ja priorisointia.  

Materiaalitehokkuus ei välttämättä ole merkittävässä osassa kaikissa ympäristöluvissa, jos sillä 

ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristön kannalta. BAT-käsitteessäkin suurin painoarvo on päästöillä, 

ja materiaalien ja energian kulutus ovat täydentäviä kriteerejä. Päästöjen puhdistustekniikan arvioinnin 

lisäksi on kuitenkin syytä arvioida myös materiaalitehokkuuden parantamiseen liittyviä vaihtoehtoja. 

Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan ehkäistä myös päästöjä. Materiaalihäviöiden minimoinnis-

ta on hyötyä toiminnanharjoittajille myös taloudelliselta kannalta. Joskus taloudellinen hyöty on kui-

tenkin niin pieni, että se on toiminnanharjoittajan mielestä merkityksetön. Materiaalihävikillä on kui-

tenkin myös oheiskustannuksia, joita toiminnanharjoittaja ei välttämättä huomioi. Materiaalitehokkuu-

teen on kiinnitettävä erityistä huomiota BAT-tasoa arvioitaessa, jos esimerkiksi yrityksen materiaalivir-

rat ja jätemäärät ovat suuria, kaatopaikkajätteen osuus jätteestä on suuri, jätteistä aiheutuu paljon ympä-

ristöongelmia tai yritys käyttää paljon vaarallisia kemikaaleja.  

Viranomainen ei voi edellyttää yritykseltä määrämuotoista tai sertifioitua materiaalien hallinnan 

järjestelmää. Vähimmäisvaatimuksena materiaalitehokkuuden BAT-tason arvioimiseksi on kuitenkin 

esitettävä tiedot seuraavista materiaalitehokkuuden seurannan käytännöistä: 
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• keskeisten materiaalien ominaiskulutus ja kokonaiskulutus 

• keskeisten materiaalien hävikkiprosentti 

• tärkeimpien haitallisten kemikaalien ominaiskulutus ja kokonaiskulutus 

• tuotannossa käytetyn uusioraaka-aineen määrä ja prosenttiosuus 

• tuotantojätteiden ominaisjätemäärät ja kokonaisjätemäärät 

• vaarallisten jätteiden ominaisjätemäärät ja kokonaisjätemäärät 

• loppusijoitettavien jätteiden ominaisjätemäärät ja kokonaisjätemäärät 

 

BATin mukaista toimintaa on myös koota materiaalitehokkuuden seurannan tulokset, seurata oman 

toimialan BAT-tekniikan kehitystä ja arvioida oman toiminnan materiaalitehokkuuden parantamismah-

dollisuuksia. Viranomainen voi myös vaatia tietoja mahdollisesti toteutetusta Motivan materiaalitehok-

kuuskatselmuksesta sekä tietoja siitä, tarkastellaanko materiaalitehokkuutta säännöllisesti yrityksen si-

säisissä katselmuksissa. BATin mukaista on myös sisällyttää yrityksen toiminnanohjaukseen muun 

muassa määrällisiä tavoitteita jätteen ja materiaalihävikin ehkäisemiselle sekä järjestää tarvittavaa kou-

lutusta henkilöstölle. Vaikka viranomainen ei välttämättä voi vaatia yritystä yksittäisiin toimenpiteisiin 

materiaalitehokkuuden parantamiseksi, yrityksen on kuitenkin suoritettava seurantaa ja arvioitava itse, 

onko sen toiminnassa parantamisen varaa.  

 

5.3 Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaprosessin eri vaiheissa5  

 

Mikäli toiminnanharjoittaja voi lupahakemuksen ja muiden toiminnanharjoittajan antamien selvitysten 

perusteella päätellä, että toiminnan materiaalitehokkuus on BAT-tasolla, tämä todetaan lupapäätökses-

sä. Luvan selvitysosassa esitetään lyhyt tiivistelmä materiaalitehokkuuteen ja jätteen synnyn ehkäisyyn 

liittyvistä teknologioista ja käytännöistä. Ympäristöluvat ovat julkisia, mutta toiminnanharjoittajalla on 

kuitenkin oikeus tiettyjen asioiden salassapitoon, jos niissä on kyse liike- tai ammattisalaisuuksista. 

Materiaalien tehokas käyttö liittyy usein yrityksen ydinosaamiseen ja kilpailukykyyn keskeisellä taval-

la. Kuluttajien terveyden tai ympäristön puhtauden kannalta oleellisen tiedon, kuten tiedon päästöistä, 

on kuitenkin oltava aina julkista. 

Jos ympäristöviranomainen on arvioinut materiaalitehokkuuden merkittäväksi ympäristönäkö-

kohdaksi, yrityksen on osoitettava oman materiaalitehokkuutensa olevan BAT-tasoa. Mikäli yritys ei 
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pysty lupaa hakiessaan näin osoittamaan, lupaviranomaisella on oikeus vaatia lisäselvityksiä asiaan liit-

tyen. Tällaisissa tapauksissa viranomainen voi toimia kolmella eri tavalla: 

 

1. Lisätietojen hankkiminen neuvottelun ja laitoskäyntien yhteydessä tai kehotus täydentää hakemusta 

 

Mikäli yrityksen materiaalitehokkuus on katsottu merkittäväksi tekijäksi ympäristöluvassa, mutta toi-

minnanharjoittaja ei ole pystynyt osoittamaan materiaalitehokkuutensa olevan BAT-tasoa, viranomai-

sen on pyydettävä toiminnanharjoittajaa täydentämään hakemuksessa antamiaan tietoja. Asiakirjan täy-

dentämiseen ja sen esittämiseen annetaan yleensä määräaika, joita voidaan kuitenkin pidentää toimin-

nanharjoittajan pyynnöstä tarpeen vaatiessa. 

 

2. Selvitysmääräys seuraavaan luvan tarkistukseen mennessä 

 

Selvitysmääräys voi olla huomattavasti vaativampi kuin kohdassa 1 mainittu kehotus. Tarvittavien tie-

tojen saaminen voi edellyttää pitkäaikaista seurantaa, jolloin puutetta ei voida korjata pelkän selvitys-

pyynnön avulla. Jos selvitetään esimerkiksi materiaalivirran ominaiskulutusta tai jätemäärän tai haital-

lisuuden pienentämisen mahdollisuuksia, voi tutkimuksen teko venyttää lupakäsittelyä kohtuuttomasti. 

Tällöin on järkevämpää pyytää selvitys seuraavaan luvan tarkastukseen mennessä. 

 Joskus selvitysmääräyksen yhteydessä on mahdollista ehdottaa myös MAT-BAT (Materiaalite-

hokkuuden parhaat käyttökelpoiset tekniikat) -vaihtoehtojen selvittämistä toiminnanharjoittajien yhteis-

työnä. Viranomainen voi kehottaa yritystä tekemään muun muassa materiaalitehokkuuskatselmuksen, 

jätteen ominaismäärien selvittämisen tai selvityksen materiaalitehokkuuden parantamisohjelmasta. Sel-

vitysmääräys voidaan antaa myös BAT-teknologiaan liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi mahdolli-

suuksista pienentää materiaalihävikkiä, käyttää neitseellisen raaka-aineen sijaan uusioraaka-ainetta, ke-

hittää jätteestä sivutuote tai vähentää vaarallisten aineiden käyttöä prosesseissa.  

 

3. Lupamääräysten antaminen materiaalitehokkuuden parantamiseksi tai materiaalien hallinnan käy-

täntöjen ja seurannan kehittämiseksi 

 

Yrityksellä on tähän asti ollut velvollisuus raportoida jätteiden kokonaismäärät viranomaisten valvonta-

rekisteriin, mutta uuden jätelain myötä yrityksen on seurattava myös ominaisjätemääräänsä. Ominaisjä-

temäärän avulla voidaan seurata jätemäärän kasvua verrattuna tuotantotoiminnan kehitykseen. Mikäli 
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ominaisjätemäärän tarkkailu ei ole aiemmin kuulunut yrityksen toimenpiteisiin, siitä on annettava tar-

peellinen lupamääräys. Lupamääräyksiä voidaan antaa lisäksi tiettyjen materiaalien tai haitallisten ai-

neiden ominaiskulutuksen tai hävikin seurannasta. Luvassa tulisi antaa tarkkailuvelvoitteita kuitenkin 

vain sellaisista tekijöistä, joilla on oikeasti merkittävää vaikutusta YVA:n (ympäristövaikutusten arvi-

ointi) tai BATin arvioinnin kannalta. Uusia tarkkailuvelvoitteita annettaessa on lisäksi arvioitava, voi-

taisiinko joistain vanhoista tarkkailuvelvoitteista luopua. 

Yleisimmin lupamääräyksiä annetaan vain selvitys- ja seurantavelvollisuuteen liittyen. Materi-

aalitehokkuuteen liittyvät määräykset ovat usein turhia, sillä yrityksillä on jo ennestäänkin intressejä 

parantaa materiaalitehokkuutta taloudellisen hyödyn saamiseksi. Mikäli yritys ei ole kuitenkaan osoit-

tanut minkäänlaista mielenkiintoa materiaalitehokkuuden parantamiseksi, sille voidaan antaa asiaan 

liittyen tarvittava lupamääräys. Lupamääräyksen kynnys voi alentua myös, mikäli yrityksen tuotannos-

sa syntyy paljon jätettä tai jäte on haitallista. Myös jonkin kemikaalin aiheuttaessa paljon jäteongelmia 

voidaan kyseisen kemikaalin korvaamisesta vähemmän haitallisella kemikaalilla antaa lupamääräys. 

Materiaalitehokkuuden hallinnan hyviä käytäntöjä koskevien määräysten antamisessa kynnys voi olla 

matalampi kuin teknologian vaatimustason kohdalla. Materiaalitehokkuuden hallintaan liittyvät määrä-

ykset ovat yleensä melko nopeasti ja helposti toteutettavissa, kun taas teknologiset investoinnit noudat-

tavat pidempää sykliä ja vaativat suuria taloudellisia investointeja.  

Ennen lupamääräysten antamista on aina kuultava toiminnanharjoittajaa, sillä viranomaisen voi 

olla vaikeaa arvioida milloin jokin tekninen toimenpide on ”teknisesti ja taloudellisesti” toteuttamis-

kelpoinen tai millaiseen ominaiskulutukseen on mahdollista päästä. BREFien perusteella viranomainen 

voi pystyä antamaan joitain prosentuaalisia tai ominaiskulutukseen perustuvia vaatimuksia tietyn mate-

riaalivirran, prosessin tai toiminnon tehostamiseksi. Teknisestä toteutuksesta päättää kuitenkin toimin-

nanharjoittaja itse. 

Yritykset, jotka käyttävät standardin ISO 14001 tai EMAS sertifioinnin mukaista ympäristön-

hallintajärjestelmää ovat hyvin usein asettaneet itselleen tavoitteita jätteen, ja erityisesti kaatopaikkajät-

teen määrän vähentämiseen liittyen. Lupaviranomaisen on erityisen tärkeää pitää selvä ero vapaaehtois-

ten tavoitteiden ja lakisääteisten BAT-velvoitteiden välillä. Vapaaehtoisia tavoitteita ei pidä missään 

tapauksessa siirtää ympäristöluvan velvoittaviksi määräyksiksi, koska sillä voidaan tappaa yritysten 

mielenkiinto omien, kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseen.   
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6. YHTEENVETO 

 

Materiaalitehokas toiminta säästää sekä ympäristöä että rahaa, sillä tehokkaalla materiaalien käytöllä 

saadaan pienennettyä käytetyn raaka-aineen määrää ja vähennettyä materiaalien käytöstä aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia. Tehokkaalla materiaalien käytöllä saadaan pienennettyä myös syntyvän jätteen 

määrää ja sitä kautta jätemaksuja.  Tämän vuoksi materiaalien tehokkaaseen käyttöön mielletään ny-

kyisin myös jätteen määrän ja haitallisuuden ehkäisy. Yritykselle materiaalitehokkuus tarkoittaa yleen-

sä prosessien optimointia kustannustehokkuuden parantamiseksi. Materiaalihävikin määrään ja materi-

aalin haitallisuuteen tietyissä prosessivaiheissa voidaan vaikuttaa sekä teknologisilla muutoksilla että 

hyvillä käytännöillä, suunnittelu- ja työmenetelmillä. Pienillä muutoksilla käytännöissä voidaan saavut-

taa suurtakin rahallista hyötyä. Yritys joutuu maksamaan jätemaksuja, ja yleensä sivutuotteista saatava 

hinta on huono. Yrityksen kannattaakin käyttää toiminnassaan BAT-tekniikkaa, tarkkailla raaka- ja 

apuaineiden sekä kemikaalien käyttöä, panostaa sivutuotteiden ja hukkamateriaalien hyödyntämiseen ja 

ylipäänsä tähdätä siihen, ettei jätettä pääsisi edes syntymään. Syntyviä jätemääriä kannattaa tarkkailla 

ja pitää kirjaa niistä. Myös henkilöstön kouluttamisella ja motivoinnilla voidaan edistää materiaalite-

hokkuutta. Toki yritys voi tehdä myös isompia investointeja teknologiaan ja prosessien innovaatioihin 

liittyen. Isompien innovaatioiden takaisinmaksuajat voivat kuitenkin olla pitkät, eivätkä yritykset vält-

tämättä halua niihin ryhtyä.  

 EU-lainsäädännössä materiaalitehokkuutta koskevat ympäristönsuojelulait ovat syksyllä 2010 

ilmestynyt IE-direktiivi sekä jätedirektiivi. Vastaavat lait Suomen kansallisessa lainsäädännössä ovat 

ympäristönsuojelulaki ja jätelaki, jotka uudistuvat uusien EU-direktiivien myötä.  IE-direktiivin keskei-

simpänä uudistuksena on BAT-tekniikan korostaminen ympäristölupamenettelyssä. Toiminnanharjoit-

tajan on toimitettava lupaviranomaiselle riittävät tiedot, joiden perusteella viranomainen arvioi, onko 

toiminta BAT-päätelmien mukaista. Raja-arvot ja lupaehdot määrätään siis BAT-päätelmien pohjalta. 

Joskus lupaviranomainen voi määrätä kuitenkin BAT-päätelmien mukaisia raja-arvoja löysemmät raja-

arvot. Laitoksen maantieteellisen sijainnin, paikallisten ympäristöolosuhteiden tai laitoksen teknisten 

ominaisuuksien vuoksi BAT-tason määräämiä raja-arvoja voi olla mahdotonta noudattaa ilman koh-

tuuttomia taloudellisia kustannuksia. Raja-arvojen noudattaminen vaatii yrityksiä investoimaan uuteen 

puhdistusteknologiaan, jonka käyttöönotto voi olla hyvinkin kallista. Uusiin tuotantolaitoksiin vaadit-

tava tekniikka saadaan helposti asennettua, mutta vanhoilla laitoksilla ei välttämättä ole tällaiseen va-

raa. Joustovara on siis erityisen hyvä asia vanhempien laitosten kannalta.  
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Uusi jätedirektiivi korostaa jätteen synnyn ja haitallisuuden ehkäisyä. Direktiivin tarkoituksena 

on myös vähentää materiaalien käytöstä aiheutuvia haittavaikutuksia ja parantaa materiaalien käytön 

tehokkuutta. Direktiivissä annetaan tarkempi määritelmä sivutuotteelle ja sille, milloin jäte lakkaa ole-

masta jätettä. Direktiivi antaa myös konkreettisia tavoitteita tiettyjen jätejakeiden määrän vähentämisel-

le. Direktiivi on pantava voimaan EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä 12.12.2010 mennessä. 

 BAT-päätelmät ovat aina lähtökohtana ympäristölupaehtoja määrättäessä. Uuden jätelain myötä 

yrityksen on raportoitava viranomaiselle kokonaisjätemäärien lisäksi myös ominaisjätemäärät. Materi-

aalitehokkuus ei välttämättä ole merkittävässä osassa kaikissa ympäristöluvissa, jos sillä ei ole merkit-

täviä vaikutuksia ympäristön kannalta. Mikäli ympäristöviranomainen on arvioinut materiaalitehok-

kuuden merkittäväksi ympäristönäkökohdaksi esimerkiksi suurten jätemäärien tai vaarallisten kemikaa-

lien käytön perusteella, yrityksen on osoitettava oman materiaalitehokkuutensa olevan BAT-tasoa. Mi-

käli yritys ei pysty lupaa hakiessaan näin osoittamaan, lupaviranomaisella on oikeus vaatia lisäselvityk-

siä asiaan liittyen. Lisäselvityksenä voidaan vaatia esimerkiksi Motivan suorittamaa materiaalitehok-

kuuskatselmusta. Materiaalitehokkuutta koskevien muiden kuin selvitys- ja seurantavelvollisuutta kos-

kevien lupamääräysten antaminen on todennäköisesti tarpeen vain harvoin. Usein materiaalitehokkuu-

teen liittyvät lupamääräykset koetaan jopa turhiksi, sillä materiaalien käytön tehostaminen on normaa-

listi myös yrityksen taloudellisen edun mukaista.  Vapaaehtoisuuteen perustuva seuranta, kuten Moti-

van materiaalitehokkuuskatselmus, voi olla jopa lupamääräyksiä tehokkaampi keino materiaalitehok-

kuuden parantamiseksi. 
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