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TIIVISTELMÄ 
 
Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen on nostettu tavoitteeksi valtioneuvoston hyväksymällä 
periaatepäätöksellä kansalliseksi toimintaohjelmaksi: vuoden 2012 loppuun mennessä pyrkimyksenä oli 
keventää taakkaa neljänneksellä. Hallinnollista taakkaa syntyy yrityksille esim. lainsäädännön velvoitteiden 
täyttämisestä. Kaksi suurta EU-lainsäädäntöön liittyvää kokonaisuutta ovat ainerajoituksia sisältävä 
lainsäädäntö ja resurssitehokkuuspolitiikka. REACH-asetus oli komission pk-yrityksille vuonna 2012 tekemän 
kyselyn mukaan kaikkein kuormittavin EU-säädös. Resurssitehokkuusajattelu suljettuine ainekiertoineen, 
teollisine symbiooseineen ja landfill mining -ideoineen on nouseva teema, joten sen yrityksille aiheuttaman 
hallinnollisen taakan tarkastelu on tärkeää. 
 
Tämän Teknologiateollisuus ry:n vuoden 2013 ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen 
elinkaaren aikana” -projektin (YMVEKU-projekti) osaprojektin tavoitteena oli selvittää ainerajoituksia 
sisältävän lainsäädännön, erityisesti REACH-asetuksen, vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen (3R-ajattelu 
reuse, reduce, recycle, eli uudelleenkäytä, vähennä, kierrätä).  Tietoa kerättiin säädöksistä ja niiden 
valmisteluasiakirjoista sekä muusta kirjallisesta materiaalista.  Teknologiateollisuus ry:n jäsenistöstä 
metallinjalostusyrityksille, sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja kone- ja metallituotteita valmistaville yrityksille 
tehtiin sähköinen kysely ja tarkemmat haastattelut.  
 
Selvityksessä havaittiin, että ainerajoitukset voivat sekä hankaloittaa että edistää jätteen hyödyntämistä. 
Ainerajoituksilla on vaikutusta erityisesti niissä tapauksissa, joissa pyritään siihen, että jäte lakkaa olemasta 
jätettä. Osittain ainerajoitusten aiheuttamat hankaluudet jätteiden hyödyntämisessä tuotteeksi on otettu 
huomioon, esimerkiksi REACH antaa vapautuksia rekisteröintivelvoitteista. Ainerajoitukset voivat 
hankaloittaa jätteen hyödyntämistä jätteenä: negatiivinen mielikuva jätteestä voi olla voimakas ja 
epävarmuus jätemateriaalin ainesisällöstä voi lisätä tätä negatiivista käsitystä. Sen sijaan End-of-Waste -
kriteerien mukaisesti tuotteeksi muuttunut jäte täyttää todistetusti tietyt laatukriteerit ja ainerajoitukset. 
Ainerajoituksilla on vaikutusta jätteen hyödyntämisessä tuotteina, mikä on otettava huomioon jo 
tuotesuunnitteluvaiheessa määriteltäessä aineiden eroteltavuutta tuotteesta 3R-vaiheessa. Myös muut tekijät 
kuin ainerajoitukset, kuten jätetuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, vaikuttavat jätteiden 
hyödyntämiseen. 
 
Sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneista 113 yrityksestä 65 (59 %) ilmoitti hyödyntävänsä 
kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Toisaalta kierrätettyjä komponentteja ei kukaan ilmoittanut 
käyttävänsä. Kierrätettyjen komponenttien esteenä ovat muun muassa nykyiset 
energiatehokkuusvaatimukset ja elektroniikan nopea kehittyminen. Vastanneiden mielestä suurimmat 
kierrätettyjen materiaalien käyttöä estävät tekijät olivat materiaalien heikompi laatu ja soveltumattomuus, 
lainsäädäntö sekä materiaalien saatavuus. Tärkeimmät käyttöä edistävät tekijät olivat vastanneiden mielestä 
materiaalin riittävä laatu ja soveltuvuus, niiden saatavuus sekä hinta ja kustannusvaikutus. Haastatteluissa 
kukaan vastanneista ei maininnut markkinoiden pienuutta tai puuttumista tai välittäjien puuttumista Suomesta 
tai koko EU:n alueelta (pois lukien metallit) kierrätettyjen komponenttien ja materiaalien käyttöä estävänä 
tekijänä. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi selkeästi, että yritykset pyrkivät välttämään jätteen statuksen muuttumista tuotteeksi 
ellei se ole taloudellisesti järkevää. Perusteluna tällä jätestatuksen säilyttämiselle on jätelainsäädännön 
helppous tuotelainsäädäntöön ja etenkin REACH-asetukseen verrattuna. Haastatellut esittivät toiveita  
muuttaa lainsäädäntöä resurssitehokkaammaksi. Haastatellut toivat ilmi myös yksilöityjä lainsäädännöllisiä 
ristiriitoja kierrätyksen esteinä. Lainsäädäntö mainittiin vain kolmessa vastuksessa kierrätystä edistävänä 
tekijänä, mutta peräti 14 vastauksessa estävänä tekijänä.  
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 1  JOHDANTO 

 1.1  Tausta 
 
Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuksia, kun ne keräävät, muokkaavat ja toimittavat tietoa viranomaisille 
ja työntekijöille. Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitukset ja raportoinnit, 
tuotemerkinnät, lupamenettelyt ja tukihaut. Velvoitteita aiheutuu yrityksille eri säädöksistä ja ne voivat olla 
päällekkäisiä. 
 
Euroopan unioni on edelläkävijä ympäristösääntelyssä sekä säädösten määrän että tiukkojen vaatimusten 
suhteen. Kääntöpuolena on, että yrityksiä kuormittava ja resursseja vaativa sääntely voi aiheuttaa tuotannon 
siirtymistä EU-alueen ulkopuolelle löyhemmän sääntelyn maihin. Lisäksi tiukka sääntely voi vaikeuttaa 
tuotteiden vapaata liikkuvuutta maailmanmarkkinoilla. 
 
Tässä osaprojektissa tarkastellaan tuotteiden ainerajoitusten vaikutusta jätteiden hyödyntämiseen.  
Osaprojekti on itsenäinen osa Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2013 toteuttamaa projektia 
”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana”, jossa arvioidaan EU:n 
nykyisen lainsäädännön velvoitteiden täyttämisen ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yrityksille aiheuttamia 
kustannuksia. Lisäksi projektissa tarkastellaan case-säädöksiä kolmessa erillisessä osaprojektissa. 
 
Tässä osaprojektissa tarkastellaan tuotteiden ainerajoituksia resurssitehokkuusnäkökulmasta: miten 
ainerajoitukset vaikuttavat jätteiden hyödyntämiseen. Selvityksessä tarkastellaan REACH-asetusta (EY-
asetus 1907/2006) ja jätepuitedirektiiviä (EY/2008/98). Tarkastelu rajataan jätteiden uudelleenkäyttöön, 
vähentämiseen, kierrätykseen (3R-ajattelu: reuse, reduce, recycle) ja jätevaiheeseen.  
 

 1.2  Tavoitteet 
 
Tällä osaprojektilla on neljä päätavoitetta:  

• jätelainsäädännön ja tuotteiden ainerajoitusten keskinäinen suhde   
• mitä ainerajoituksia on, ja millä tavoin aineita rajoitetaan lainsäädännössä 
• millä tavoin ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö voi estää tai hyödyttää jätteiden hyödyntämistä 
• mahdolliset lainsäädännölliset ristiriidat jätteiden hyödyntämisen ja tuotteiden valmistuksen kesken 
 

 1.3  Rajaukset 
 
Selvitystyössä tarkastelu on rajattu tuotteiden elinkaaren vaiheista jätteiden uudelleenkäyttöön, 
vähentämiseen, kierrätykseen (3R-ajattelu) ja jätevaiheeseen. Selvitys kohdistuu Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenistöstä metallinjalostusyrityksiin, sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja kone- ja metallituotteita valmistaviin 
yrityksiin. Ainerajoituksia ja jätteitä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan enintään EU:n tasolla.   
 

 1.4  Toteutus 
 
Selvitykseen on koottu tietoa perehtymällä lainsäädäntöön ja sen tausta-aineistoon sekä tutkimuksiin. Lisäksi 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenistöstä metallinjalostusyrityksille, sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja kone- ja 
metallituotteita valmistaville yrityksille toteutettiin sähköinen kysely ja valikoidut yritykset haastateltiin osana 
ympäristölainsäädännön yleisten velvoitteiden kustannusten selvitystä. 
 
 

 1.5  Raportin rakenne 
 
Raportissa on aluksi käyty lyhyesti läpi tiedonkeruumenetelmät. Seuraavissa luvuissa 3-6 on esitetty 
kirjallisesta materiaalista ja haastatteluissa saadut tiedot. Luvussa 7 on esitetty yritysten vastaukset 
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haastattelujen ja sähköisen kyselyn kysymyksiin, sekä muut yritysten esittämät näkemykset. Liitteenä IV on 
yrityskyselyssä ja -haastatteluissa käytetty kysymyslista kokonaisuudessaan.  
 
Lopussa on esitetty kerätyn kirjallisen aineiston sekä kysely- ja haastatteluaineiston perusteella tehdyt 
johtopäätökset ja yhteenveto. Raportti sisältää lisäksi englanninkielisen yhteenvedon (luku 9). 
 
Raportin ovat koonneet Technetium Consultingin Mika Kapanen ja Heli Rimppi Teknologiateollisuus ry:n 
toimeksiannosta.  
 
 

 2  MENETELMÄT 
 
Raporttia varten kerättiin tietoa sekä lainsäädäntöön ja sen taustapapereihin ja tutkimuksiin perehtymällä että 
yrityskyselyllä ja -haastatteluilla. 
 

 2.1  Tiedonkeruumenetelmät 
 
Tiedonkeruu toteutettiin hankkimalla aiheesta ensin kirjallista tietoa (esimerkiksi lainsäädännöstä ja 
tutkimuksista). Löydetyn kirjallisen aineiston perusteella tunnistettiin kuhunkin aihealueeseen liittyvät 
tärkeimmät haasteet. Tunnistettujen haasteiden perusteella muotoiltiin yrityskyselyä ja -haastatteluja varten 
kysymyksiä, joiden avulla yrityksiltä pyrittiin saamaan lisätietoa ja käytännön näkemyksiä tunnistettuihin 
haasteisiin. Kyselyssä yrityksille annettiin mahdollisuus nostaa esille myös muita jätevaiheeseen ja 
ainerajoituksiin liittyviä näkemyksiä, ongelmakohtia ja muita havaintoja. 
 

 2.1.1  Teoreettinen tieto: katsaus lainsäädäntöön ja kirjallisuuteen 
 
Tämä selvitys perustuu Euroopan unionissa voimassaolevaan lainsäädäntöön ja sen keskeisinä lähteinä 
ovat olleet jätelainsäädäntöön ja ainerajoituksiin liittyvät lait ja asetukset.   
 
Kirjallista tietoa haettiin seuraavista lähteistä: 

• säädöstekstit (EU ja kansallinen toimeenpano) 
• säädösehdotukset perusteluineen (EU ja kansallisesti hallituksen esitykset lakeja annettaessa) 
• säädösten valmisteluasiakirjat, kuten komission vaikutustenarvioinnit ja komiteoiden lausunnot, 

kansallisesti U-kirjelmät 
• muut tutkimukset ja selvitykset 

 

 2.1.2  Käytännön tieto: yrityskysely ja -haastattelut 
 
Käytännön tietoa on kerätty Teknologiateollisuus ry:n jäsenistöstä metallinjalostusyrityksille, sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita ja kone- ja metallituotteita valmistaville yrityksille suunnatulla sähköisellä 
kyselylomakkeella sekä valittujen yritysten haastatteluilla. Sähköinen kyselylomake lähetettiin n. 650 
yritykselle ja vastauksia saatiin 98 yritykseltä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 25 yrityksessä. Osa 
haastatelluista yrityksistä vastasi myös sähköiseen kyselyyn, joten vastauksia saatiin kaikkiaan 113 
yritykseltä. Haastateltaviksi oli valittu edustajia metallinjalostajista ja pintakäsittely-yrityksistä sekä kone- ja 
metallituotteita ja sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavia yrityksiä 
 
Kyselyssä ja haastatteluissa tiedusteltiin yritysten kokemuksia ainerajoituksista, sekä jätteiden 
hyödyntämistä estäviä tai edistäviä tekijöitä. Samassa yhteydessä kysyttiin yrityksiltä kehitysehdotuksia 
mahdollisten lainsäädännöllisten päällekkäisyyksien poistamiseksi. Yrityksiltä pyydettiin sekä määrällisiä että 
laadullisia arvioita. Yrityksillä oli mahdollisuus arvioida säädösten vaikutuksia sekä omaan toimintaansa että 
lainsäädännön mahdollisia kehityssuuntia. Yrityksiltä kysyttiin käytännön kokemuksia siitä, ovatko säädösten 
vaatimukset joskus edistäneet tai haitanneet kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käyttöä tuotteissa. 
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 2.2  Tiedonkäsittelymenetelmät 
 
Tilastollisia analyysimenetelmiä ei käytetty, koska otos sekä eri vastausten ja alaryhmien sisäisten 
vastausten lukumäärä olivat liian pieniä tilastollisesti luotettavaan analyysiin. Näin ollen tiedonkäsittelyssä 
keskityttiin ryhmiä ja alaryhmiä kuvaaviin tunnuslukuihin. Keskiarvoa ja mediaania ei lasketa tilastolliseksi 
analyysiksi. 
 
 

 3  AINERAJOITUKSIA SISÄLTÄVÄ JA 3R-VAIHETTA KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ 

 
Tässä luvussa vastataan kysymykseen, mitkä EU-tason ja kansalliset säädökset sisältävät tuotteiden 
ainerajoituksia ja mitkä säädökset koskevat 3R-vaihetta. Lisäksi käsitellään tuotelainsäädännön (erityisesti 
REACH-asetuksen) suhdetta EU:n resurssitehokkuuspolitiikkaan ja jätelainsäädäntöön, erityisesti 
jätepuitedirektiiviin. 
 

 3.1  Ainerajoitukset lainsäädännössä 

 3.1.1  Ainerajoituksia sisältävät säädökset 
 
Liitteessä I on esitetty taulukko, johon on koottu mahdollisimman kattavasti kaikki ainerajoituksia sisältävät ja 
3R-vaihetta (reuse, reduce, recycle) koskevat EU-tason ja kansalliset säädökset. Lisäksi liitteessä on 
selvennetty, missä säädöksissä on annettu ainerajoituksia ja mitkä säädökset koskevat 3R-vaihetta. Osa 
tuotelainsäädännöstä – paristot ja akut, romuajoneuvot (ELV), pakkaukset, F-kaasut – koskee sekä 
tuotteiden ainesisältöä että 3R-vaihetta. 
 

 3.1.2  Aineiden rajoittamisen keinot lainsäädännössä 
 
Ainerajoitukset voivat olla ainekieltoja, aineiden pitoisuuden rajoituksia tuotteissa ja aineiden käytön 
rajoituksia. 
 
Ainekiellot 

• suora kielto: ei saa sisältää 
• rekisteröimättömien aineiden käyttökielto: REACH-asetuksen 5 artiklan mukaan aineita sellaisenaan, 

seoksissa tai esineissä ei saa valmistaa yhteisössä eikä saattaa markkinoille, jollei niitä ole 
asianmukaisesti rekisteröity. 

• luvanvaraisten aineiden käyttökielto ilman lupaa (REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden 
luettelo, asetuksen liite XIV) 

 
Aineiden pitoisuuden rajoitukset 

• aineiden pitoisuus ei saa ylittää määrättyä paino- % koko tuotteen painosta, homogeenisesta 
materiaalista jne. (mm. REACH-asetuksen liite XVII ja RoHS-direktiivi) 

 
Aineiden käytön rajoitukset 

• aineiden käyttöön tarvitaan lupa (lupaehdot), ilmoituksia jne. (mm. REACH-asetuksen liite XVII) 
 

 3.1.3  Rajoitettavat aineet REACHissä ja tuotelainsäädännössä 
 
REACH: Ainerajoitukset 
REACH-asetuksen artikloissa 67–73 säädetään ainerajoitusten antamisesta REACH-järjestelmässä. Annetut 
vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset ovat 
liitteessä XVII. Ainerajoituksia annetaan, kun aineiden valmistus, käyttö tai markkinoille saattaminen 
aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei voida hyväksyä ja joka ei ole riittävän hyvin 
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hallinnassa (68–69 artikla). Rajoituksen edellytykset on täytettävä, muuten aineen valmistus, markkinoille 
saattaminen ja käyttö eivät ole sallittua sellaisenaan, seoksessa tai esineessä (67 artikla). Ainerajoituksia on 
annettu REACH-asetuksen liitteessä XVII 27.1.2014 mennessä 63 nimikkeelle. 
 
 
REACH: SVHC-aineet 
REACH-asetuksen mukaisesti luvanvaraisiksi voivat päätyä SVHC-aineet (Substances of Very High 
Concern) eli erityistä huolta aiheuttavat aineet. Tällaisia ovat REACH-asetuksen 57 artiklan mukaisesti: 

• Syöpää aiheuttavat, sukusolujen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset CMR-aineet 
(CLP-asetuksen mukaisen kategoriat 1A ja 1B) 

• Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset PBT-aineet 
• Erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät vPvB-aineet 
• EQC-aineet, joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten 

terveyteen tai ympäristöön, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin yllä mainittujen 
aineiden vaikutukset, esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät ED-aineet 

 
REACH-asetuksen kandidaattilistalle ja mahdollisesti luvanvaraisten aineiden luetteloon ehdotettavien ja 
valittavien SVHC-aineiden ennakointiin (ennen aierekisteriin lisäämistä) voi käyttää useita eri lähteitä: 

• Member State -ainelista, jolle kuuden EU-jäsenvaltion epävirallinen asiantuntijaryhmä on koonnut 
alustavasti arvioituja SVHC-aineita helpottamaan muiden jäsenvaltioiden työtä uusien aineiden 
ehdottamisessa kandidaattilistalle, saatavissa: Subsport-tietokannasta (Subsport 2013) 

• SIN-lista: ChemSecin (kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii vaarallisten kemikaalien käytön 
vähentämiseen ja kemikaalilainsäädännön kehityksen edistämiseen) listaus SVHC-aineista, jotka 
tulisi korvata haitattomilla aineilla (Chemsec 2013) 

• ETUC-lista: The European Trade Union Confederationin lista SVHC-aineista, jotka tulisi ensisijaisesti 
lisätä kandidaattilistalle (ETUC 2010) 

• Komission ED-lista: komission ympäristöpääosaston listaamat ja luokittelemat hormonitoimintaa 
häiritsevät aineet 

• RIVM:n POP- ja PBT-listaus: Alankomaiden National Institute of Public Health and the Environmentin 
potentiaalisten POP- ja PBT-aineiden listaus 

• Lisää erilaisia vaarallisten aineiden listoja löytyy Subsport-tietokannasta, joka sisältää 31 eri listaa 
mm. kansainvälisistä sopimuksista, lainsäädännöstä, valtioilta, järjestöiltä ja yrityksiltä (Subsport 
2013) 

 
Potentiaalisia rajoitettavia aineita saadaan eri listoilta yhdistelemällä n. 11 300 (Environment Agency Austria 
2013c, 19), joten ainerajoituksilla voi olla merkittävä vaikutus resurssitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen, 
mikäli uusia ainerajoituksia annetaan säännöllisesti.  
 
Kandidaattilistalla on (27.1.2014) 151 ainetta ja luvanvaraisten aineiden luettelossa 22 ainetta (ECHA 2012 
ja 2013a). 
 
Tuotesäädösten ainerajoitukset 
Taulukosta 1 nähdään, minkä aineiden käyttöä on rajoitettu sekä tuotteita että 3R-vaihetta koskevassa 
lainsäädännössä. 
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Taulukko 1. Tiettyjä tuotteita koskevat ainerajoitukset 

 
 
Taulukosta 1 nähdään, että rajoitettavat aineet ovat eri tuotesäädöksissä pitkälti samat: lyijy, elohopea, 
kadmium ja kuudenarvoinen kromi. Lisäksi RoHS 2 -direktiivissä rajoitetaan bromattuja palonestoaineita. 
RoHS 2 -direktiivin puitteissa on kehitteillä REACH-menettelyä mukaileva menetelmä uusien ainerajoitusten 
antamiseksi 22.7.2014 mennessä suoritettavaa ainerajoitusten uudelleentarkastelua varten (Environment 
Agency Austria 2013a–b). On odotettavissa, että RoHS 2 -direktiivin ainerajoituksiin ehdotetaan lisättäviksi 
HBCDD, DEHP, BBP ja DBP eli neljä RoHS 2 -direktiivin johdanto-osassa mainittua ainetta (ENDS Europe 
2013a; 2011/65/EU, johdanto-osan kappale 10). 
 

 3.2  3R-lainsäädännön ja ainerajoituslainsäädännön tavoitteiden vertailu ja 
keskinäiset viittaukset 

 
Tässä luvussa on käyty lyhyesti läpi EU:n resurssitehokkuuspolitiikan, jätelainsäädännön, REACH-
asetuksen ja tuotelainsäädännön tavoitteet ja niiden suhde toisiinsa. Liitteessä II on esitetty taulukko, josta 
näkyvät REACH-asetuksen, jätelainsäädännön ja resurssitehokkuusajattelun kehitys EU:ssa ja keskinäiset 
viittaukset sekä se, onko niissä käsitelty aihetta ainerajoitusten vaikutuksista jätteiden hyödyntämiseen. 
 

 3.2.1  Resurssitehokkuuspolitiikan tavoitteet ja viittaukset aine- ja tuotelainsäädäntöön 
 
Komission vuonna 2005 antaman resurssitehokkuusstrategian pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä EU:sta 
kierrätysyhteiskunta, jossa pyritään välttämään jätettä ja jossa jätettä käytetään resurssina (KOM(2005) 666 
lopullinen, 6). Strategiassa tai sen vaikutustenarvioinnissa ei käsitellä ainesisältölainsäädännön vaikutusta 
jätteen hyödyntämis- ja kierrätystavoitteisiin (KOM(2005) 666 lopullinen, SEC(2005) 1681). 
 
Komission vuonna 2011 antaman resurssitehokkuustiekartan yhtenä tavoitteena on, että jätettä käsitellään 
resurssina vuoteen 2020 mennessä (KOM(2011) 571 lopullinen, 8). Tavoitteeseen pyritään 
jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY annetun jätehierarkian avulla. 
 
Resurssitehokkuustiekartan mukaan vaarallisten kemikaalien käytön välttäminen aina kun se on mahdollista 
ja ympäristöystävällisen kemianteollisuuden edistäminen voivat auttaa suojaamaan tärkeimpiä 
luonnonvaroja, kuten maaperää ja vettä, ja tehdä materiaalien kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä 
turvallisempaa, helpompaa ja edullisempaa (KOM(2011) 571 lopullinen, 6). 
 

Tuoteryhmä/jätejae Säädös Ainerajoitukset

Akut ja paristot Akku- ja paristodirektiivi 
2006/66/EY

Paristo- ja akkudirektiivissä on annettu markkinoille saattamisen 
kiellot seuraaville:
- kaikki sellaiset paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 
painoprosenttia elohopeaa, riippumatta siitä, sisältyvätkö ne 
laitteisiin
- laitteisiin sisältyvät ja muut kannettavat paristot ja akut, joissa on 
yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia (4 artikla.)

Pakkaukset Pakkausdirektiivi 94/62/EY Pakkauksissa tai niiden osissa olevan lyijyn, kadmiumin, 
elohopean ja kuudenarvoisen kromin yhteispitoisuudet eivät 
saa ylittää 100 ppm painosta (11 artikla).

Romuajoneuvot (ELV) ELV-direktiivi 2000/53/EY 1.7.2003 jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen materiaalit 
ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia eikä 
kuudenarvoista kromia paitsi poikkeustapauksissa (4 artikla, liite 
II)

Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet 
(RoHS ja WEEE)

RoHS2-direktiivi 2011/65/EU, 
WEEE2-direktiivi 2012/19/EU

Sallitut enimmäispitoisuudet homogeenisessa materiaalissa lyijy 
0,1 %, elohopea 0,1 %, kadmium 0,01 %, kuudenarvoinen 
kromi 0,1 %, PBB 0,1 %, PBDE 0,1 % (liite II)
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 3.2.2  Jätelainsäädännön tavoitteet ja viittaukset aine- ja tuotelainsäädäntöön 
 
EU:n jätepuitedirektiivin yhtenä tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai 
vähentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia. Toisena tavoitteena on 
vähentää materiaalin käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantaa materiaalitehokkuutta. 
(2008/98/EY, 1 artikla.) 
 
Jätelainsäädännössä viitataan kemikaalilainsäädäntöön jätteiden luokittelemisessa vaarallisiksi 
jätepuitedirektiivin 2008/98/EY johdanto-osan 14 kappaleessa. Viittauksia REACH-asetukseen ei ole. 
Jätepuitedirektiivissä on säännöksiä, jotka vaikuttavat myös tuotelainsäädäntöön: esimerkiksi jätteet 
lakkaavat olemasta jätettä myös tuotelainsäädännössä, jos siinä asetetut kierrätys- ja 
hyödyntämisvaatimukset täyttyvät (2008/98/EY, 6 artikla). 
 
Euroopan jätteenkäsittelyn tavoitteiden uudelleentarkastelusta järjestettiin kuuleminen (4.6.2013–10.9.2013) 
(Komission ympäristöpääosasto 2013a). 
 

 3.2.3  REACH-asetuksen tavoitteet ja viittaukset 3R-lainsäädäntöön 
 
REACH-asetuksen tavoitteena on, kuten jätelainsäädännössäkin, varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu siten, etteivät aineet aiheuta haitallisia vaikutuksia terveydelle tai 
ympäristölle, sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ((EY) N:o 1907/2006, 1 artikla). 
 
REACH-asetuksen soveltamisalan uudelleentarkastelussa vuonna 2012 tarkasteltiin REACHin ja 
jätelainsäädännön johdonmukaisuutta (Milieu 2012, 366–369).  
 
REACHin aineiden rekisteröinnin yhteydessä tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi sisältää altistumisen 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon aineen koko elinkaari jätevaihe mukaan lukien ((EY) N:o 1907/2006, liite 
I). REACHin soveltamisalan uudelleentarkastelussa todettiin, että kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja 
altistumisen arvioinnissa kerättävää tietoa voitaisiin käyttää jätelainsäädännössä sivutuotteiden kriteerien ja 
jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien laadinnassa. (Milieu 2012, 366–367.) 
 
REACHin soveltamisalan uudelleentarkastelussa todettiin myös, että tiedonsiirtoa aineista niiden elinkaaren 
aikana kemikaaliturvallisuusarviointivaiheesta jätteenkäsittelyvaiheeseen tulisi parantaa. 
Käyttöturvallisuustiedotteella välitetään tietoa aineisiin liittyvistä jätteenkäsittelymenetelmistä eteenpäin 
toimitusketjussa, mutta tiedonvälitys katkeaa, kun aine on sisällytetty esineeseen. (Milieu 2012, 366–367.) 
 
REACH-asetuksessa ei ole määritelty sivutuotetta, vaikka käsitettä käytetään rekisteröintivelvollisuudesta 
koskevissa vapautuksissa liitteessä V. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rekisteröintivapautuksia 
koskevassa ohjedokumentissa selvennetään, että sivutuotteella tarkoitetaan jätepuitedirektiivin mukaisia 
sivutuotteita (ECHA 2012a, 17).  
 
REACHin ainerajoituksissa liitteessä XVII on annettu jäsenvaltioille yksi uudelleenkäyttöön liittyvä 
poikkeusmahdollisuus ainerajoituksista: tietyillä ehdoilla on mahdollista sallia arseeniyhdisteillä käsitellyn 
puun uudelleenkäyttö ((EY) N:o 1907/2006, liite XVII.) 
 

 3.2.4  Tuotesäädösten tavoitteet ja viittaukset REACHiin ja 3R-lainsäädäntöön 
 
Tavoitteet 
Taulukossa 2 on esitetty esimerkkinä tiettyjen tuotesäädösten 1 artiklan tavoitteet ja muut tavoitteet 
jätehierarkian (katso luku 4) toteuttamiseksi. Tavoitteista käy ilmi, että vaarallisten aineiden rajoittamisella 
pyritään jätteiden hyödyntämisen edistämiseen. Säännellyt tuoteryhmät ovat myös tuottajavastuun alaisia, 
joten niiden hyödyntämistä pyritään edistämään myös sitä kautta. 
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Taulukko 2. Tuotesäädösten tavoitteet 

Tuoteryhmä tai 
jätejae ja 
säädöksen 
numero 

Tavoitteet (1 artikla) Jätehierarkian mukaiset tavoitteet 

Akut ja paristot 
2006/66/EY 

Vaarallisten aineiden kieltäminen ja 
keräys- ja kierrätystason parantaminen. 
Direktiivillä pyritään parantamaan 
paristojen ja akkujen ominaisuuksia 
ympäristönsuojelun kannalta sekä kaikkien 
niiden taloudellisten toimijoiden toiminnan 
ympäristönsuojelun tasoa, jotka ovat 
osallisia paristojen ja akkujen elinkaaren 
aikana, kuten tuottajat, jakelijat ja 
loppukäyttäjät sekä erityisesti käytettyjen 
paristojen ja akkujen käsittelyyn ja 
kierrätykseen suoraan osallistuvat toimijat. 
(1 artikla.) 

käytettyjen paristojen ja akkujen 
erilliskeräyksen maksimointi ja niiden 
sekalaisena yhdyskuntajätteenä 
hävittämisen minimointi korkean 
kierrätystason saavuttamiseksi (7 artikla) 

Pakkaukset 
94/62/EY 

Ympäristönsuojelun korkean tason, 
sisämarkkinoiden toiminnan ja kaupan 
esteiden syntymisen ehkäisemisen 
varmistaminen. Tätä varten direktiivissä 
säädetään toimenpiteistä, joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on 
pakkausjätteiden syntymisen 
ehkäiseminen ja muina perusperiaatteina 
pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
muunlainen pakkausjätteiden 
hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden 
jätteiden loppusijoituksen vähentäminen. 
(1 artikla.) 

ks. 1 artiklan tavoitteet 

Romuajoneuvot 
(ELV) 2000/53/EY 

Tässä direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla pyritään ensisijaisesti 
ehkäisemään ajoneuvoista peräisin olevien 
jätteiden syntyminen ja lisäksi käyttämään 
uudelleen, kierrättämään tai 
hyödyntämään muulla tavoin 
romuajoneuvoja ja niiden osia jätteiden 
loppukäsittelyn vähentämiseksi, sekä 
parantamaan kaikkien ajoneuvojen 
elinkaareen osallisina olevien taloudellisten 
toimijoiden ja erityisesti romuajoneuvojen 
käsittelyyn suoraan osallistuvien 
toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa (1 
artikla). 

1) ajoneuvojen suunnittelu vaarallisten 
aineiden käytön vähentämiseksi, jotta 
estetään aineiden pääsyä ympäristöön, 
helpotetaan kierrätystä ja vähennetään 
jätteen loppukäsittelyn tarvetta, 2) uusien 
ajoneuvojen suunnittelussa ja tuotannossa 
otetaan täysin huomioon romuajoneuvojen, 
niiden osien ja materiaalien purkaminen, 
uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja 
erityisesti kierrätys, sekä helpotetaan näitä 
toimintoja, 3) kierrätetyn materiaalin käyttö 
ajoneuvojen ja muiden tuotteiden 
valmistukseen yhä enemmän (4 artikla) 

Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet 
RoHS 2011/65/EU 
ja WEEE 
2012/19/EU 

Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen, 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, 
mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen ja 
loppukäsittely ympäristöä säästävällä 
tavalla (RoHS 2, 1 artikla). WEEE-
direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla 
suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä 
ehkäisemällä tai vähentämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista peräisin olevan 
jätteen syntymisen ja jätehuollon 

1) on kiellettävä sellaisen erilliskerätyn 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
loppukäsittely, jota ei ole vielä käsitelty 8 
artiklan mukaisesti, 2) keräyksen ja 
kuljetuksen suorittaminen uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen edistämiseksi ja vaarallisten 
aineiden eristämiseksi, 3) 
uudelleenkäyttöön valmisteltavien laitteiden 
keräys erillään muusta se-romusta 
uudelleenkäyttöön valmistelun 
maksimoimiseksi (WEEE 2, 6 artikla.)  
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aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
vähentämällä materiaalien käytöstä 
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja 
parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta 
direktiivin 2008/98/EY 1 ja 4 artiklan 
mukaisesti ja siten kestävää kehitystä 
tukien (WEEE2, 1 artikla). 

RoHS 2 -direktiivin ainerajoitusten 
uudelleentarkastelussa ja muuttamisessa 
otetaan huomioon erityisesti aineiden 
rajoittamisen vaikutukset elinkaaren 
loppuvaiheeseen (3R): 1) voiko aine 
vaikuttaa haitallisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jätehuoltotoimiin, 
mukaan lukien mahdollisuudet valmistella 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
uudelleenkäyttöä varten tai kierrättää 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta saatavia 
materiaaleja, 2) voiko aine 
käyttötarkoitukset huomioon ottaen levitä 
hallitsemattomasti ympäristöön tai 
aiheuttaa hajapäästöjä taikka synnyttää 
vaarallisia jäämiä tai muuntumis- tai 
hajoamistuotteita sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta peräisin olevien 
materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen 
tai muun käsittelyn valmistelussa nykyisissä 
toimintaolosuhteissa, 3) voiko se johtaa 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja 
käsittelyprosesseihin osallistuvien 
työntekijöiden sellaiseen altistumiseen, jota 
ei voida hyväksyä (RoHS 2, 6 artikla.) 

 
 
Viittaukset 
Tuotesäädösten 3R-vaihetta koskeva osuus perustuu pitkälti vanhoissa jätedirektiiveissä (75/442/ETY tai 
2006/12/EY) tai jätepuitedirektiivissä (2008/98/EY) vahvistettuihin periaatteisiin. Lisäksi RoHS-direktiivissä 
annettavat ainerajoitukset on perusteltu jätepuitedirektiivin ehkäisemisen määritelmällä, jonka mukaan 
ehkäisemisellä tarkoitetaan haitallisten aineiden pitoisuuden vähentämistä materiaaleissa ja tuotteissa 
(2011/65/EY, johdanto-osan kappale 4). 
 
REACH-asetuksen soveltamisalan uudelleentarkastelussa v. 2012 todettiin, että tuotekohtaisessa 
ainerajoituksia sisältävässä ja tiettyjä jätevirtoja sääntelevässä lainsäädännössä tulisi uusia ainerajoituksia 
annettaessa ottaa huomioon REACHin yhteydessä kerätyt tiedot aineiden ominaisuuksista (Milieu 2012, 
369).  
 
RoHS-, ELV- ja akku- ja paristodirektiivit sisältävät rajoituksia tietyille aineille, joita rajoitetaan myös REACH-
asetuksen liitteessä XVII. Rajoitukset eivät ole päällekkäisiä, jos niissä ei rajoiteta samaa käyttöä, mutta 
voivat aiheuttaa sekaannusta. (Milieu 2012, 366.) 
 
 

 4  JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi, mikä on jätteiden hyödyntämistä EU:n ja kansallisen jätelainsäädännön 
määritelmien mukaan ja miten hyödyntämistoimenpiteet määritellään lainsäädännössä. Hyödyntämisen ja 
muiden jätteitä tai tuotteita koskevien toimenpiteiden suhde nähdään kuvassa 1 esitetystä jätehierarkiasta, 
joka on määritelty jätepuitedirektiivin 2008/98/EY 4 artiklassa. Jätelain 646/2011 8 §:n mukaan jätehierarkiaa 
on noudatettava mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tässä 
luvussa esitettyjen määritelmien avulla sitä, mikä on jätettä ja mikä on tuote. 
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Kuva 1. Jätehierarkia (2008/98/EY, 4 artikla; Komission ympäristöpääosasto 2012b, 31) 
 

 4.1  Ehkäiseminen 
 
Ehkäiseminen: toimenpiteitä, jotka toteutetaan ennen kuin aineesta, materiaalista tai tuotteesta tulee jätettä 
ja joilla vähennetään 
a) jätteen määrää, mukaan lukien tuotteiden uudelleenkäyttö tai niiden elinkaaren pidentäminen; 
b) syntyneen jätteen haittavaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, tai 
c) haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa. 
(jätepuitedirektiivi 2008/98/EY, 3 artikla) 
 
Ehkäisemistä ei käsitellä tarkemmin tässä projektissa.  
 
Ehkäisemistoimenpide koskee tuotteita ja sen lopputuotoksena on tuote. Jätelainsäädäntö ei koske tuotteita, 
vaan tällöin sovelletaan tuotelainsäädäntöä ja REACH-asetusta. Ehkäiseminen ei ole jätteiden 
hyödyntämistä, koska ehkäisemisvaiheesta aineesta, materiaaleista tai tuotteista ei ole vielä tullut jätettä, 
kuten käy ilmi jätepuitedirektiivin ehkäisemisen määritelmästä edellä. 
 
Jätepuitedirektiivin liitteessä IV on esimerkkiluettelo mahdollisista toimenpiteistä jätteen synnyn 
ehkäisemiseksi. Toimenpiteillä voidaan vaikuttaa jätteen syntymiseen, suunnittelu-, valmistus- ja 
jakeluvaiheeseen tai kulutus- ja käyttövaiheeseen. (2008/98/EY, liite IV.) Jätteen ehkäisemistoimenpiteet 
eivät kuulu jätelainsäädännön alaisuuteen (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 28). Kuten hallituksen 
esityksessä 199/2010 jätelaiksi on todettu, lainsäädännöllä ei voida asettaa tuotannolle tai tuotteiden 
markkinoille saattamiselle määrällisiä rajoituksia elinkeinovapauden periaatteen vuoksi, joten jätelain 
vaikutukset jätteen määrään ovat epäsuoria ja lailla pyritään ohjaamaan lähinnä jo syntyneiden jätteiden 
käsittelyä ja muuta jätehuoltoa (HE 199/2010 vp, 53). 
 
Myös uudelleenkäyttö on jätteen synnyn ehkäisemistä, koska tuotteesta ei ole vielä tullut jätettä: 
Uudelleenkäyttö: toimi, jonka avulla tuotteet tai osat, jotka eivät ole jätettä, voidaan käyttää uudelleen 
samassa tarkoituksessa, jota varten ne on suunniteltu. (jätepuitedirektiivi 2008/98/EY, 3 artikla) 
 
Oleellista siis on, että uudelleen käytettävillä tuotteilla ei ole jätestatusta. Sen sijaan jätehierarkian 2. kohta 
”Valmistelu uudelleenkäyttöön” (katso luku 4.2.1) koskee tuotteita, joista on tullut jätettä – uudelleenkäyttö ja 
valmistelu uudelleenkäyttöön ovat siis eri asioita. (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 30.) 
 

 4.2  Hyödyntäminen 
 
Jätteen hyödyntäminen: toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa 
tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai 
esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. (jätelaki 646/2011, 6 §) 
 

5. Loppukäsittely

4. Muu hyödyntäminen, 
esimerkiksi energiana

3. Kierrätys
2. Valmistelu uudelleenkäyttöön

1. Ehkäiseminen

Hyödyntäminen
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Tässä projektissa tarkastellaan hyödyntämistä. Jätteiden hyödyntämistä koskee jätelainsäädäntö ja lisäksi 
ainerajoituksia sisältävä tuotelainsäädäntö ja REACH-asetus niiltä osin kuin jätteistä tulee 
hyödyntämistoimen läpikäytyään tuotteita. 
 
Jätteen käsittely on aina joko hyödyntämistä tai loppukäsittelyä (2008/98/EY, 3 artikla; Komission 
ympäristöpääosasto 2012b, 30). Hyödyntäminen jakautuu kolmeen alaluokkaan: uudelleenkäytön 
valmisteluun, kierrätykseen ja muuhun hyödyntämiseen (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 31). 
Jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 1 on luettelo toimista, jotka ovat hyödyntämistä. Myös muut kuin 
kyseisessä liitteessä mainitut toimet voivat olla hyödyntämistä, jos ne täyttävät hyödyntämisen määritelmän. 
(Jäteasetus 179/2012, 2 §, liite 1.) 
 

 4.2.1  Valmistelu uudelleenkäyttöön 
 
Uudelleenkäytön valmistelu: jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaamiseksi toteutettavaa 
toimintaa, jolla käytöstä poistettu tuote tai sen osa valmistellaan siten, että se voidaan käyttää uudelleen 
ilman muuta esikäsittelyä. (jätelaki 646/2011, 6 §) 
 
Kuten luvussa 4.1 todettiin, uudelleenkäyttö ja valmistelu uudelleenkäyttöön eivät ole sama asia: 
uudelleenkäyttö on tuotteiden uudelleenkäyttöä eli jätteen synnyn ehkäisemistä ja valmistelu 
uudelleenkäyttöön on jätteen hyödyntämistoimenpide (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 30). 
 

 4.2.2  Kierrätys 
 
Jätteen kierrätys: toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen 
tai muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen 
valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. (jätelaki 646/2011, 6 §) 
 
Oleellista on, että kierrätyksessä jätteestä tulee tuote. Sellaiset jätteenkäsittelytoimet, joissa jätettä 
käsitellään ennen hyödyntämistä niin, että lopputulos on edelleen jätettä, ei ole hyödyntämistä tai kierrätystä, 
vaan esikäsittelyä ennen hyödyntämistä. (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 32–33.) 
 
Kierrätyksessä muutetaan jätteen ominaisuuksia fysikaalisella, kemiallisella tai biologisella käsittelyllä 
(Komission ympäristöpääosasto 2012b, 32). Näin kierrätys siis eroaa valmistelusta uudelleenkäyttöön, jossa 
toimenpiteet ovat kevyempää tarkistamista, puhdistamista tai korjaamista. 
 

 4.2.3  Muu hyödyntäminen 
 
Muulle hyödyntämiselle ei ole annettu määritelmää jätepuitedirektiivissä tai kansallisessa 
jätelainsäädännössä. Muu hyödyntäminen voidaan kuitenkin jätepuitedirektiivin 4 artiklassa esitetyn 
jätehierarkian mukaan tulkita hyödyntämiseksi, joka ei täytä uudelleenkäyttöön valmistelun tai kierrätyksen 
määritelmää. Esimerkkejä muusta hyödyntämisestä ovat jätteen käyttäminen polttoaineena energian 
tuottamiseksi ja jätteen käyttäminen maantäyttöön. (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 33–34.) 
 

 4.3  Loppukäsittely 
 
Jätteen loppukäsittely: jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman energian talteenottoa tai muuta näihin 
rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena on 
jätteen sisältämän aineen tai energian hyödyntäminen, mukaan lukien jätteen valmistelu loppukäsittelyä 
varten. (jätelaki 646/2011, 6 §) 
 
Loppukäsittelyä ei käsitellä tarkemmin tässä projektissa. 
 
Jätteen käsittely on aina joko hyödyntämistä tai loppukäsittelyä (2008/98/EY, 3 artikla; Komission 
ympäristöpääosasto 2012b, 30). Jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 2 on luettelo toimista, jotka ovat 
loppukäsittelyä. Myös muut kuin kyseisessä liitteessä mainitut toimet voivat olla loppukäsittelyä, jos ne 
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täyttävät loppukäsittelyn määritelmän. Kaatopaikkasijoituksen ja polton ilman energian talteenottoa lisäksi 
loppukäsittelyä voi olla esimerkiksi syväinjektointi, allastaminen tai päästäminen vesistöön tai mereen. 
(Jäteasetus 179/2012, 2 §, liite 2.)  
 
 

 5  TUOTE VS. JÄTE 
 
Ainerajoitusten kannalta on oleellista, onko materiaalilla tai esineellä tuote- vai jätestatus. Tässä luvussa 
tarkastellaan tuotteen, sivutuotteen, jätteen ja vaarallisen jätteen käsitteitä sekä jätteeksi luokittelun 
päättymisen kriteereitä. Lisäksi tarkastellaan, mikä lainsäädäntö (jätettä vai tuotetta koskeva) pätee missäkin 
vaiheessa. Luku on jaettu alalukuihin jätelainsäädännön näkökulmasta, jossa aineet, materiaalit ja esineet 
käsitetään joko jätteeksi tai ei-jätteeksi (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 10). Jäte voi muuttua 
tuotteeksi kahdella tavalla: kun tuotantoprosessin jäte luokitellaan uudelleen sivutuotteeksi tai kun jätteeksi 
luokittelun päättymisen kriteerit täyttyvät. 
 
Taulukossa 3 on esitetty yhteenvetona edellisessä luvussa kuvattujen jätehierarkian mukaisten 
toimenpiteiden vaikutukset jäte- ja tuotestatuksen saavuttamiseen. Kuvattuja toimenpiteitä voidaan myös 
yhdistellä, jolloin syntyy uusia elinkaaria. Kolmessa viimeisessä kohdassa on esimerkkeinä toimenpiteiden 
erityistapauksia. Kaatopaikkojen käyttäminen raaka-ainelähteenä ja teolliset symbioosit ovat 
resurssitehokkuuden ajankohtaisia puheenaiheita, joten ne on otettu huomioon esimerkkeinä. 
 
 
Taulukko 3. Tuote- ja jätestatuksen muutokset ja niihin liittyvät toimenpiteet ja ehdot (Jätelaki 646/2011; 
Jäteasetus 179/2012; Jätepuitedirektiivi 2008/98/EY; Komission ympäristöpääosasto 2012b) 
 
Status alussa Toimenpide Ehdot Status lopussa Epäselvää 
Tuote Ehkäiseminen  Tuote  
Tuote Käytöstä 

poistaminen 
 Jäte  

Jäte Loppukäsittely  Jäte  
Jäte Kierrätys EoW (End-of-

Waste) -
kriteerien 
täyttyminen 

Tuote  

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

EoW-kriteerien 
täyttyminen 

Tuote Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös valmistelussa 
uudelleenkäyttöön? 

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

 Tuote Tarvitaanko EoW-kriteerit 
tuotestatuksen 
saavuttamiseksi? Loogisesti 
uudelleenkäytön valmistelun 
lopputuotoksena olisi 
uudelleenkäytettävä tuote. 
Uudelleenkäyttö on jätteen 
synnyn ehkäisemistä, jossa 
tuote on tuote ennen ja 
jälkeen kyseisen 
toimenpiteen. 

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

 Jäte Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös valmistelussa 
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uudelleenkäyttöön? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

EoW-kriteerien 
täyttyminen 

Tuote Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös muussa 
hyödyntämisessä? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

 Tuote Tarvitaanko EoW-kriteerit 
tuotestatuksen 
saavuttamiseksi? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

 Jäte Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös muussa 
hyödyntämisessä? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 
(poltto energian 
tuottamiseksi) 

 Jäte  

Jäte (loppukäsitelty, 
kaatopaikkasijoitettu) 

"Landfill mining"  Jäte  

Jäte Luokituksen 
muutos 
ympäristöluvassa 

Esim. ns. 
teollinen 
symbioosi 

Tuote (sivutuote)  

 
Ehkäisemisessä tuote pysyy tuotteena eikä saa jätestatusta. Loppukäsittelyssä jäte pysyy jätteenä, eikä 
muutu takaisin tuotteeksi. Kierrätyksessä jäte muuttuu kierrätyksen määritelmän mukaan aina tuotteeksi.  
Muusta hyödyntämisestä esimerkkinä jätteen hyödyntämisessä energian tuottamiseksi jäte ei saa 
tuotestatusta, vaan se poltetaan jätteen- tai rinnakkaispolttolaitoksessa jätteenä: jätteen polttamista 
säännellään mm. valtioneuvoston asetuksella jätteen polttamisesta 151/2013. 
 
Jätteen muuttuminen jätteestä takaisin tuotteeksi jätestatuksen kerran saatuaan on mutkikkaampi prosessi, 
joka edellyttää jotakin jätehierarkian mukaista hyödyntämistoimenpidettä ja lisäksi kyseiselle jätelajille EU-
tasolla tai kansallisella tasolla laadittujen jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien täyttymistä. EU-tasolla 
kriteerejä laaditaan vain tietyille jätejakeille, kansallisella tasolla voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa. 
 
Lainsäädännössä jätteitä ja tuotteita koskevat eri säädökset. Kaikki sellaiset hyödyntämistoimenpiteet, joiden 
lopputuotoksena on jätemateriaalia, eikä vielä tuotetta jonka jätteeksi luokitteleminen on päättynyt, ovat osa 
jätelainsäädännön alaista jätteenkäsittelyprosessia (ECHA 2010, 3). Edellytyksenä sille, että jätteestä tulee 
tuote, on tuotelainsäädännön ym. asiaankuuluvan lainsäädännön, myös REACHin, ja standardien 
vaatimusten täyttyminen. Mikäli käsitellään tuotteen sijasta jätettä, on otettava huomioon, että jätteen 
ammatti- ja laitosmaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn tarvitaan lupa, jätteen poltto on tiukasti säänneltyä, 
jätteen siirto EU:n ulkopuolelle on kiellettyä ja jätteen kuljetus on vähintään ilmoituksenvaraista toimintaa. 
(Hasenson 2012.) Lisäksi jätteen kaatopaikkasijoituksesta on maksettava jäteveroa jätteen massan mukaan: 
50 €/tonni jätettä (Jäteverolaki 1126/2010, 5 §). Vastaavasti tuotteen toimitusketjua koskevat REACH-
vaatimukset lakkaavat, kun tuotteesta tulee jätettä (ECHA 2010, 10). 
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 5.1  Jäte 
 

 5.1.1  Jätteen määritelmä 
 
Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan 
käytöstä (jätelaki 646/2011, 5 §) 
 
Komission ohjeen mukaan ainetta ja esinettä voidaan pitää käytöstä poistettuna jätteenä riippumatta siitä, 
onko sillä negatiivinen vai positiivinen taloudellinen arvo, ja onko se myytävissä. Jätestatukseen johtava 
käytöstä poistaminen voi olla tarkoituksellista tai se voi tapahtua vahingossa. Materiaalin varastointipaikka ei 
myöskään vaikuta siihen, pidetäänkö materiaalia jätteenä. (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 3.) 
 
Jäteluettelossa (jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 4) on esimerkkiluettelo yleisimmistä jätteistä ja 
vaarallisista jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä. 
 
Jätepuitedirektiivin 2008/98/EY 10 artiklassa on todettu jätemateriaalin hyödyntämiseksi mahdollisesti olevan 
tarpeen järjestää jätteen keruu erillään muista jätteistä siten, ettei materiaaleja, joilla on erilaisia 
ominaisuuksia, sekoiteta keskenään. 
 

 5.1.2  Vaarallinen jäte 
 
Vaarallinen jäte: jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, 
ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) (jätelaki 646/2011, 6 §) 
 
Jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 3 on lueteltu jätteen vaaraominaisuudet ja tulkinnassa sovellettavat raja-
arvot. Vastaavasti jätepuitedirektiivin mukaan vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on yksi tai 
useampi direktiivin liitteessä III lueteltu vaarallinen ominaisuus (2008/98/EY, 3 artikla). Jäteluettelossa 
(jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 4) on esimerkkiluettelo yleisimmistä jätteistä ja vaarallisista jätteistä. ELY-
keskus voi yksittäistapauksessa päättää, ettei jäte ole vaarallista jätettä vaikka se olisi jäteluettelossa, jos 
voidaan luotettavasti osoittaa, ettei jätteellä ole yhtään vaaraominaisuutta. ELY-keskus voi 
yksittäistapauksissa myös päättää, että myös muu kuin jäteluettelossa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu jäte on 
vaarallista jätettä, jos jätteellä on jokin vaaraominaisuus. Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa vaarallisten 
jätteiden em. luokitusten muutoksista päättää aluehallintovirasto (AVI). (Jätelaki 646/2011, 7 §.) 
 
Jätepuitedirektiivin 2008/98/EY johdanto-osan kappaleen 14 mukaan jätteen luokittelun vaaralliseksi jätteeksi 
olisi perustuttava muun muassa yhteisön kemikaalilainsäädäntöön erityisesti valmisteiden vaarallisiksi 
luokittelun osalta. Direktiivin liitteessä III vaarallisten ominaisuuksien määrittämisen perusteissa viitataan 
direktiiviin 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (2008/98/EY, liite III). 
 
Vaaralliselle jätteelle on annettu erityisvaatimuksia, joiden tarkoituksena on mahdollisimman paljon estää ja 
rajoittaa epäasianmukaista käsittelystä koituvia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle (2008/98/EY, 
johdanto-osan kappale 14). Vaarallisille jätteille on määrätty pakkaamista ja merkintöjä koskevia velvoitteita 
(646/2011, 16 §, 179/2012, 3-4 §, 8-9 § ja liitteet 3-4). Vaarallista jätettä ei myöskään saa laimentaa tai 
sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen tai muuhun aineeseen.  Sekoittaa voidaan ainoastaan, 
jos sekoittaminen on tarpeen jätteen käsittelemiseksi ja sekoittajana toimii laitos tai yritys, jolla on 
sekoittamistoimintaan ympäristölupa. (646/2011, 17 §.) 
 

 5.2  Sivutuote 
 
Tuotantoprosessista voi syntyä päätuotteen lisäksi sivuvirtoja, joita voidaan tietyin edellytyksin pitää 
sivutuotteena eikä jätteenä. Jätelain mukaan aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy 
sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen 
valmistaminen, ja: 
1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus; 
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2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään 
tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti; 
3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä 
4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua 
koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle (Jätelaki 646/2011, 5 §). 
 
Sivutuotteen määritelmää sovelletaan suoraan hallintopäätöksissä, kuten esimerkiksi ympäristönsuojelulain 
mukaisessa ympäristölupamenettelyssä. Jätteen haltija ensisijaisesti luokittelee aineen tai esineen jätteeksi 
tai sivutuotteeksi em. luokitusperusteiden perusteella. Lupaviranomainen tarkastelee luokitusehdotusta 
ympäristölupa-asian käsittelyn yhteydessä ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa. Lisäksi toiminnan 
jätehuoltoa koskevan vuosiraportoinnin yhteydessä valvontaviranomainen saa tiedon luokituksesta ja sen 
mahdollisesta muutostarpeesta. (HE 199/2010 vp, 64.) 
 
Mikäli aine tai esine luokitellaan sivutuotteeksi eikä jätteeksi, sitä koskevat REACH-asetuksen vaatimukset, 
sillä REACHin 2 artiklassa vapautetaan REACH-vaatimuksista ainoastaan jäte. Sivutuotteet on kuitenkin 
tietyin edellytyksin vapautettu REACHin rekisteröintivelvollisuudesta. Vapautukset 2 artiklan 7 kohdan b 
alakohdan mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta on lueteltu REACHin liitteessä V. Liitteen V vapautuksissa 
on mainittu ”sivutuotteet, ellei niitä itsessään tuoda maahan tai saateta markkinoille”. REACHin 2 artiklan 7 
kohdan b alakohdan mukaan liitteen V kattamille aineille (sivutuotteet mukaan lukien) rekisteröinnin 
katsotaan olevan epätarkoituksenmukainen tai tarpeeton, eikä vapauttaminen haittaa REACHin tavoitteita. 
Sivutuotetta ei ole määritelty REACH-asetuksessa, mutta Euroopan kemikaaliviraston REACH-
ohjeistuksessa viitataan jätepuitedirektiivin sivutuotteen määritelmään. (ECHA 2012a, 17; Komission 
ympäristöpääosasto 2012b, 21–22; (EY) N:o 1907/2006, 2 artikla, liite V.) 
 
Salmi ja muut (2011) ovat tutkineet teollisten symbioosien mahdollisuutta suhteessa ympäristölainsäädännön 
vaatimuksiin suomalaisessa ja ruotsalaisessa terästeollisuudessa. Tutkimuksen mukaan materiaalien 
talteenoton ja hyödyntämisen kannalta voi olla tarpeen muuttaa materiaalin status jätteestä sivutuotteeksi, 
mikä kuitenkin tyypillisesti edellyttää yritykseltä uuden ympäristöluvan hakemista. Nykyisessä 
lupaprosessissa materiaalin jätestatuksen muuttaminen voi kuitenkin olla ajallisesti pitkä ja kallis prosessi 
kaikille osallisille. Rajanveto jätteen ja sivutuotteen (talteen otetun raaka-aineen) välillä näyttää olevan 
jatkuvaa määritelmällistä kamppailua ympäristöluvan hakijoiden, ympäristöviranomaisten, tuomioistuimen ja 
kansalaisten välillä. Ruukin terästehtaalla muutosprosessi kesti noin kuusi vuotta. (Salmi et al. 2011, 122.) 
Ruukin ympäristöluvan muutosta hankaloitti erityisesti vaatimus ”ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan 
ilman muuta kuin tavalliseksi katsottavaa teollista lisäkäsittelyä”.  (Salmi et al. 2011, 123.) Yritysten siis 
kannattaa laskea, onko edullisempaa hakea jätteen statuksen muuttamista sivutuotteeksi vai prosessoida 
materiaalia jätestatuksen edellyttämällä tavalla. (Salmi et al. 2011, 124.) Salmen ja muiden (2011, 126) 
mukaan jätemateriaalien talteenotto terästeollisuudessa on hallinnollinen, ei tekninen, ongelma. Haastetta 
aiheuttavat erityisesti sivutuotekriteerien erilaiset tulkinnat kansallisella tasolla ja EU:n tasolla, minkä vuoksi 
prosessin kulku materiaalin statuksen muuttamiseksi jätteestä sivutuotteeksi on huonosti ennakoitavissa. 
(Salmi et al. 2011, 126.) 
 
Jätteiden luokittelua sivutuotteiksi ja hyödyntämistä sivutuotteina voisi pitää yhtenä keinona ehkäistä jätteitä. 
Teollisten symbioosien avulla voidaan löytää uusia mahdollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja, joita on ennen 
pidetty jätteenä. 
 

 5.3  Jätteeksi luokittelun päättyminen 
 
Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC, 2008, 7) mukaan jätteeksi luokittelun päättymisen 
kriteerien antamisen päätarkoituksena on kierrätyksen edistäminen. Ongelmana on ollut ennen jätteeksi 
luokittelun päättymisen arviointiperusteiden määrittämistä markkinoilla liikkuva huonolaatuinen uusiokäyttöön 
tarkoitettu materiaali, mikä on aiheuttanut vaikeuksia sekä mahdollisille ostajille että hyvämaineisille myyjille. 
Kriteerien antamisen yleisenä tavoitteena on resurssitehokkuusstrategian mukaan oikeudellisen 
epävarmuuden, yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille koituvien hallinnollisten kustannusten ja 
sisämarkkinaongelmien vähentäminen. (KOM(2005) 666 lopullinen, 14.) Lisäksi kriteerit voivat rohkaista 
uusiomateriaalin käyttöön kuluttajatuotteissa, joiden myyntiin voivat vaikuttaa kuluttajien negatiiviset 
mielikuvat jätteestä tuotteen raaka-aineena (JRC 2008, 7). 
 
Resurssitehokkuusstrategiassa jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteiden antamisen 
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tavoiteltaviksi seurauksiksi ennakoitiin että  

• yritykset pyrkivät saavuttamaan tason, jossa niiden uusiotuotetta ei enää pidetä jätteenä, mikä johtaa 
uusiotuotteiden ympäristönsuojelun tason paranemiseen 

• uusiotuotteiden tai uusiokäyttöön tarkoitettujen materiaalien ostajat voivat tehdä aikaisempaa 
tietoisemman ja turvallisemman valinnan 

• uusioraaka-aineina käytettävien vähäriskisten jätteiden sääntely yksinkertaistuu 
(KOM(2005) 666 lopullinen, s. 14–15.) 
 
EurActivin (2012b) mukaan jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien kehittämisen yhtenä syynä on myös 
EU:n pyrkimys lisätä riippumattomuuttaan ulkopuolelta tulevista raaka-aineista. 
 

 5.3.1  Jätteeksi luokittelun päättymisen perusteet 
 
Jätteeksi luokittelun päättymisestä säädetään jätepuitedirektiivin 6 artiklassa. Vastaavat arviointiperusteet 
ovat jätelain 5 §:ssä. Tietyt jätteet lakkaavat olemasta jätettä, kun ne ovat läpikäyneet 
hyödyntämistoimen, kierrätys mukaan luettuna, ja ovat seuraavien edellytysten mukaisesti laadittujen 
arviointiperusteiden mukaiset: 

• ainetta tai esinettä käytetään yleisesti tiettyihin tarkoituksiin 
• aineelle tai esineelle on olemassa markkinat tai kysyntää 
• aine tai esine täyttää tiettyjen tarkoitusten mukaiset tekniset vaatimukset ja on tuotteisiin 

sovellettavien olemassa olevien säännösten ja standardien mukainen 
• aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten 

terveydelle. 
Tarvittaessa perusteisiin sisältyy epäpuhtauksien raja-arvoja. (2008/98/EY, 6 artikla.) 
 
Jäte, joka lakkaa olemasta jätettä jätepuitedirektiivin kriteerien mukaan, lakkaa olemasta jätettä myös 
sovellettaessa direktiiveissä 94/62/EY (pakkausdirektiivi), 2000/53/EY (ELV-direktiivi), 2002/96/EY (WEEE-
direktiivi) ja 2006/66/EY (paristo- ja akkudirektiivi) ja muussa asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
säädettyjä hyödyntämis- ja kierrätystavoitteita. (2008/98/EY, 6 artikla.) 
 
Jos yhteisön tasolla ei ole vahvistettu perusteita, jäsenvaltiot voivat päättää tapauskohtaisesti, onko jokin jäte 
lakannut olemasta jätettä (2008/98/EY, 6 artikla). Suomessa valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä jätelajeittain siitä, milloin aine tai esine ei ole enää jätettä ottaen huomioon em. 
arviointiperusteet (646/2011, 5 §). Kansallisista päätöksistä on ilmoitettava komissiolle (2008/98/EY, 6 
artikla). 
 
Jätteeksi luokittelun päättymisen edellyttämä hyödyntämistoimi voi yksinkertaisimmillaan olla jätteen 
tarkastaminen sen toteamiseksi, että se täyttää jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat perusteet 
(2008/98/EY, johdanto-osan kappale 20). Hyödyntämisprosessit ovat kuitenkin usein monivaiheisia, ja 
mahdollisesti vasta prosessin viimeisestä vaiheesta syntyy materiaalia, jota ei enää luokitella jätteeksi. 
Lisäksi on mahdollista, että vain osa hyödyntämisprosessista saatavasta materiaalista luokitellaan ei-
jätteeksi. (ECHA 2010, 3). 
 
Unionin tuomioistuin on (asiassa C-358/11) todennut, ettei unionin oikeudessa lähtökohtaisesti suljeta pois 
sitä, että myös vaarallisena pidettävä jäte voi lakata olemasta jätettä, jos siitä voidaan tehdä 
hyödyntämistoimen avulla käyttökelpoista vaarantamatta ihmisten terveyttä ja vahingoittamatta ympäristöä 
(EU:n tuomioistuin 2013). 
 
Vaikka jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit olisi annettu ja täyttyisivät tietylle jätteelle, jätestatuksen 
poistaminen ja muuttaminen tuotestatukseksi ei ole jätettä hyödyntäville toimijoille pakollista (YM 2013). 
 
Taulukossa 4 on yhteenvetona vertailu jätteen, sivutuotteen ja jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit. 
Sivutuotteen ja jätteeksi luokittelun päättymisen kriteereissä on yhtäläisyyksiä. Kriteerejä verrattaessa 
näyttäisi siltä, että jätettä syntyy helpommin kuin sivutuotetta tai tuotteita jätteeksi luokittelun päättymisen 
myötä. 
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Taulukko 4. Jätteen, sivutuotteen ja jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien vertailu (646/2011, 5 §; 
2008/98/EY, 6 artikla) 

 
 

 5.3.2  Millä hetkellä ja missä käsittelyn vaiheessa jäte lakkaa olemasta jätettä? 
 
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ohjeiden mukaan tuotelainsäädännön ja REACH-asetuksen velvoitteet 
astuvat voimaan sinä hetkenä, kun jäte lakkaa olemasta jätettä (eli muuttuu tuotteeksi). On siis oleellista 
tietää, milloin jäte lakkaa olemasta jätettä ja mitä jätemateriaalia tai entistä jätemateriaalia, nykyistä tuotetta 
käsitteleviä toimijoita REACHin ja tuotelainsäädännön velvoitteet koskevat (ECHA 2010, 1). 
Tuotevaatimuksia on kuitenkin ennakoitava, ja jo jätevaiheessa varmistettava jätteestä muotoutuvan tuotteen 
vaatimustenmukaisuus, koska jätteeksi luokittelun päättymisen edellytyksenä on, että aine tai esine on 
tuotteisiin sovellettavien olemassa olevien säännösten ja standardien mukainen. 
 
Komission ympäristöpääosaston jätepuitedirektiivin ohjeistuksen mukaan jäte lakkaa olemasta jätettä, kun 
hyödyntämisprosessi on valmis ja kun hyödyntämisprosessista tuleva materiaali on muuhun prosessiin 
hyödyllistä syötettä, eikä se aiheuta jätteelle ominaisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tuote- tai 
materiaalikohtaisissa jätteeksi luokittelun päättymisen kriteereissä voi olla määritetty tarkalleen – esimerkiksi 
nykyisissä asetuksissa ja asetusehdotuksissa tarkka hetki on määritelty, katso luku 5.3.4 – milloin jäte lakkaa 
olemasta jätettä. (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 25.) 
 

 5.3.3  Jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien kehitys 
 
Resurssitehokkuusstrategiassa todettiin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa käytyjen keskustelujen ja 
komission tekemän analyysin perusteella, että jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerejä on tarpeen kehittää 
vain tietyille jätevirroille, koska markkinaongelmat (mm. huonolaatuinen uusiomateriaali) koskee vain pientä 
osaa jätevirroista. Jätevirtoja ja niiden jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteita ehdotettaessa 
todettiin resurssitehokkuusstrategiassa olevan tarpeen ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten riskin siitä, että 
kierrätystuotetta voitaisiin käyttää asiattomasti tai kuljettaa EU:n ulkopuolelle vääriä tarkoituksia varten, tai 
uusiotuotteiden toimintakykyiset markkinat. (KOM(2005) 666 lopullinen, s. 14–15.) Jätepuitedirektiivin 
2008/98/EY 6 artiklan mukaan jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia erityisperusteita olisi harkittava 
muun muassa ainakin kiviainekselle, paperille, lasille, metallille, renkaille ja tekstiileille.  
 
Kriteerit on annettu  

• rauta-, teräs- ja alumiiniromulle: neuvoston asetus (EU) N:o 333/2011 
• lasimurskalle: komission asetus (EU) N:o 1179/2012 
• kupariromulle: komission asetus (EU) N:o 715/2013 

 
Kriteerit ovat työn alla  

• keräyspaperille (ehdotus COM(2013) 502 final), kriteereistä ei ole päästy yhteisymmärrykseen 

JÄTE
Jätteen ”kriteerit” (yhden 
tä t ttä ä)

Sivutuotteen kriteerit (kaikkien 
tä t ttä ä)

EoW-kriteerit (kaikkien 
tä t ttä ä)käytöstä poistaminen voi käyttää suoraan sellaisenaan tai 

tavanomaisen teollisen käsittelyn jälkeen 
läpikäyneet hyödyntämistoimen

aikomus poistaa käytöstä syntyy tuotantoprosessin olennaisena 
osana

yleinen käyttö tiettyihin tarkoituksiin

velvollisuus poistaa käytöstä varmuus jatkokäytöstä markkinat tai kysyntää
täyttää suunniteltuun käyttöön liittyvät 
tuotetta sekä ympäristön- ja 
terveydensuojelua koskevat vaatimukset

täyttää tekniset vaatimukset, 
tuotelainsäädännön vaatimukset, 
standardit

ei haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle tai terveydelle

ei haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle tai terveydelle

luokituksen muutos ympäristöluvassa tuoteryhmäkohtaiset EU-kriteerit 
täyttyvät tai kansallinen päätös 
jätteeksi luokittelun päättymisestä

TUOTE
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• muoveille (tutkitaan, kriteereitä ei mahdollisesti anneta) 
• biojätteelle (JRC antoi kriteereille ”teknisen ehdotuksen” tammikuussa 2014) 

(ENDS Europe 2013b, Komission ympäristöpääosasto 2012c.) 
 

 5.3.4  Jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien sisältö 
 
Kaikissa annetuissa ja ehdotetuissa asetuksissa on yhteistä velvollisuus laatia 
vaatimustenmukaisuusilmoitus ja soveltaa laadunhallintajärjestelmää. Sen mukaan toimijan (tuottaja), joka 
siirtää materiaalia ensimmäistä kertaa toiselle toimijalle materiaalina joka on lakannut olemasta jätettä, tai 
vastaavanlaisen materiaalin maahantuojan, on laadittava ja toimitettava materiaalierästä vastaanottajalle 
vaatimustenmukaisuusilmoitus. Lisäksi tuottajan on sovellettava laadunhallintajärjestelmää, jonka avulla 
voidaan osoittaa arviointiperusteiden noudattaminen. 
 
Kaikissa annetuissa ja ehdotetuissa asetuksissa on annettu kuvan 2 mukaisia kriteereitä. Kriteerien tarkkuus 
ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat eri kohdissa. Kriteerit koskevat materiaalin kierrätystä. 
 

Kuva 2. Jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit asetuksissa ja asetusehdotuksessa ((EU) N:o 333/2011, 
liitteet I ja II; (EU) N:o 1179/2012, liite I; (EU) N:o 715/2013, liite I, liite I; COM(2013) 502 final, liite I) 
 
 
Liitteessä III on kooste annettujen ja ehdotettujen jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien tämän 
selvityksen näkökulmasta kiinnostavasta pääsisällöstä, mm. hyödyntämistoimesta saatavan materiaalin 
ainesisältöä koskevat rajoitukset ja vaatimukset. Kaikille jätteille annetuille kriteereille on yhteistä, että jäte 
lakkaa olemasta jätettä siinä vaiheessa, kun EoW-materiaali siirretään tuottajalta toiselle haltijalle. EoW-
materiaali on luokiteltava kriteerien mukaisesti ja sille määräytyy luokituksen perusteella käyttökohde: miten 
ja missä materiaalia jatkojalostetaan. Kaikissa asetuksissa ja asetusehdotuksissa ainesisältöä koskevat 
kriteerit sisältävät vierasaineiden ja mahdollisesti tiettyjen muiden aineiden pitoisuusrajoja tai rajoituksia. 
EoW-materiaalilla ei saa olla jätteen vaaraominaisuuksia (jätepuitedirektiivin liite III), sen on täytettävä EU:n 
jäteluettelossa päätöksessä 2000/523/EY vahvistetut pitoisuusrajat, eikä se saa ylittää POP-asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 liitteen IV pitoisuusrajoja. Muuhun ainesisältölainsäädäntöön kriteereissä ei viitata. 
 
 

 6  AINERAJOITUSTEN VAIKUTUKSET JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN 
 
Tuotelainsäädännön ja REACH-asetuksen sisältämät ainerajoitukset ovat oleellisia jätteiden hyödyntämisen 
kannalta niissä tapauksissa, kun jäte lakkaa olemasta jätettä (valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu 
hyödyntäminen), ja energiantuotantoon käytettävälle jätteelle (muu hyödyntäminen), jolla on jätestatus. 
Tässä luvussa käsitellään em. tapauksia. 
 
Alla olevassa taulukossa on taulukkoon 3 (luku 5) on lisätty tieto (harmaalla korostetut solut), missä 
jätehierarkian toimenpiteissä ainerajoitusten täyttyminen on otettava huomioon. Kuten luvussa 5.3.1 todettiin, 
ainerajoitusten täyttyminen on edellytyksenä End-of-Waste-statuksen saavuttamiselle. 

Esikäsittely
Lajittelu

Hyödyntämis-
toimi

Syöttöpanos 
hyödyntämistoimeen

Hyödyntämistoimesta
saatava materiaali

kriteerit kriteerit kriteerit
käsittely-
prosesseille 
ja -tekniikoille

laatukriteerit, 
luokittelu-
kriteerit

Käyttö-
kohde

kriteerit

Jäte
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Taulukko 5. Ainerajoitusten vaikutus jäte- ja tuotestatukseen: ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö on 
otettava huomioon harmaalla korostetuissa soluissa esitetyissä vaiheissa (Jätelaki 646/2011; Jäteasetus 
179/2012; Jätepuitedirektiivi 2008/98/EY; Komission ympäristöpääosasto 2012b) 
 
Status alussa Toimenpide Ehdot Status lopussa Epäselvää 
Tuote Ehkäiseminen  Tuote  
Tuote Käytöstä 

poistaminen 
 Jäte  

Jäte Loppukäsittely  Jäte  
Jäte Kierrätys EoW-kriteerien 

täyttyminen 
Tuote  

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

EoW-kriteerien 
täyttyminen 

Tuote Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös valmistelussa 
uudelleenkäyttöön? 

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

 Tuote Tarvitaanko EoW-kriteerit 
tuotestatuksen 
saavuttamiseksi? 
Loogisesti uudelleenkäytön 
valmistelun 
lopputuotoksena olisi 
uudelleenkäytettävä tuote. 
Uudelleenkäyttö on jätteen 
synnyn ehkäisemistä, jossa 
tuote on tuote ennen ja 
jälkeen kyseisen 
toimenpiteen. 

Jäte Valmistelu 
uudelleenkäyttöön 

 Jäte Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös valmistelussa 
uudelleenkäyttöön? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

EoW-kriteerien 
täyttyminen 

Tuote Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös muussa 
hyödyntämisessä? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

 Tuote Tarvitaanko EoW-kriteerit 
tuotestatuksen 
saavuttamiseksi? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 

 Jäte Koskevatko EoW-kriteerit 
ainoastaan kierrätystä vai 
onko niiden täyttyminen 
edellytyksenä jätteeksi 
luokittelun päättymiselle 
myös muussa 
hyödyntämisessä? 

Jäte Muu 
hyödyntäminen 
(poltto energian 
tuottamiseksi) 

 Jäte  
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Jäte (loppukäsitelty, 
kaatopaikkasijoitettu) 

"Landfill mining"  Jäte  

Jäte Luokituksen 
muutos 
ympäristöluvassa 

Esim. ns. 
teollinen 
symbioosi 

Tuote (sivutuote)  

 

 6.1  REACH-velvoitteet tuotteille, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä 
 
Jätepuitedirektiivin (tai jätelain) määritelmän mukainen jäte ei ole REACH-asetuksessa tarkoitettu aine, seos 
tai esine ((EY) N:o 1907/2006, 2 artikla), eli jätteelle ei ole rekisteröinti- tai muita velvoitteita. Jätteitä ei pidetä 
REACHin mukaisina aineina, seoksina tai esineinä jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen toimivuuden 
varmistamiseksi ja tähän kannustamiseksi ((EY) N:o 1907/2006, johdanto-osan 11 kappale). Kun materiaali, 
joka on lakannut olemasta jätettä, saatetaan markkinoille ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun se on 
lakannut olemasta jätettä, tällaisen materiaalin tuottajan tai maahantuojan on varmistettava, että materiaali 
täyttää kaikki tarvittavat REACH-asetuksen vaatimukset (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 26). 
 
REACH-asetuksen säännökset liittyvät aineiden valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja käyttöön 
sellaisenaan, seoksissa tai esineissä, sekä seoksien markkinoille saattamiseen ((EY) N:o 1907/2006, 1 
artikla). Aineen elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta. Kun jätteestä tehdään raaka-ainetta, 
alkuperäisen aineen elinkaari loppuu: se lakkaa olemasta jätettä ja uusi elinkaari alkaa. (ECHA 2010, 10.) 
REACH-asetuksen velvoitteet on täytettävä uuden aineen tapauksessa uudestaan. Kuvassa 3 on esitetty 
raaka-aineiden hankinnan vaihtoehtoja. 
 

Kuva 3. Neitseellisten raaka-aineiden ja uusioraaka-aineiden hankinta 
 
 
EurActivin (2012a) artikkelissa todetaan, että REACH-asetuksen vaatimusten täyttäminen aiheuttaa 
erityisesti taloudellisia rasitteita jätteiden käsittelyä ja kierrätystä tuotteiksi harjoittaville toimijoille. Jos 
REACH-asetuksen vaatimusten täyttäminen tulee liian kalliiksi ollakseen toimijoille kannattavaa, toimijat 
haluavat tällöin todennäköisesti säilyttää jätestatuksen jätteellään. (EurActiv 2012a.) 
 
Komissiossa on tunnustettu ongelma REACHin ja kierrätystavoitteiden yhteensovittamisessa. Yhtenä syynä 
ristiriitaan on säädösten kehittäminen eri aikoina: kun aloitettiin neuvottelut jätteeksi luokittelun päättymisen 
kriteereistä, REACH-asetusta ei ollut. Komission mukaan yhteensopivuutta on tarpeen parantaa, mutta tämä 
vie aikaa ja vaatii huolellista pitkäjänteistä suunnittelua. (EurActiv 2012a.) 
 

Jäte
EoW

neitseellinen 
raaka-aine

Kaivos tms.

uusioraaka-aine
Kaatopaikka, jäte

”landfill 
mining”

Käyttö, tuote

uusi aine, 
uusi elinkaari

vanha aine, 
vanha elinkaari

hyödyn-
täminen

raaka-
aineiden 
hankinta

tuotanto

käytöstä
poisto
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 6.1.1  2(7)(d) artikla: EoW-tuotteiden vapautus REACH-rekisteröinnistä 
 
Lähtökohtana on, että kaikki aineet, myös jätteen hyödyntämisessä syntyvät uusioraaka-aineet, on 
rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti. Sen toimijan, jonka toiminnassa syntyy EoW-materiaalia, on 
tarkistettava, onko EoW-materiaali listattu REACH-asetuksen liitteeseen IV tai V tai täyttyvätkö artiklan 
2(7)(d) ehdot, mikä oikeuttaa vapautukseen rekisteröintivelvoitteesta. (ECHA 2010, 4-5.) REACHin velvoite 
tiedottamisesta toimitusketjussa pätee rajoituksetta (Komission ympäristöpääosasto 2012b, 26–27). 
EurActivin (2012b) mukaan monet uusioraaka-aineet olisivat jääneet pois kierrätysmarkkinoilta, jos REACHin 
2(7)(d) artiklan ehtoja ei olisi annettu. 
 
REACHin 2(7)(d) artiklan mukaan vapautus II, V ja VI osaston (aineiden rekisteröinti, jatkokäyttäjät, arviointi) 
soveltamisesta koskee  
aineita, sellaisenaan, seoksissa tai esineissä, jotka on rekisteröity II osaston mukaisesti ja jotka 
hyödynnetään yhteisössä, jos: 
i) hyödyntämisprosessin seurauksena syntyvä aine on sama kuin II osaston mukaisesti rekisteröity aine; ja 
ii) hyödyntämisen suorittavalla laitoksella on käytettävissään 31 ja 32 artiklassa vaaditut tiedot II osaston 
mukaisesti rekisteröidystä aineesta. ((EY) N:o 1907/2006, 2(7)(d) artikla.)  
31 ja 32 artikla edellyttävät tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotetta ((EY) N:o 1907/2006, 31–32 artikla). 
 
Tarkasteltaessa jätteestä hyödynnettävien materiaalien rekisteröintivelvoitteita on oleellista tunnistaa, onko 
kyseessä oleva EoW-materiaali aine, seos vai esine. Jos kyseessä on esine, rekisteröinti tarvitaan vain, jos 
esineistä on tarkoitus vapautua ainetta ja jos vapautus rekisteröintivelvoitteista ei ole mahdollista. (ECHA 
2010, 6–7.)  
 
Voi olla haasteellista määrittää, onko uusioraaka-aine REACHin mukainen aine vai seos, sillä aineen ja 
seoksen määritelmien tulkinta ja aineiden ja seosten erottaminen toisistaan ei ole yksinkertaista. Aineet 
jaetaan kahteen luokkaan: hyvin tunnettuihin aineisiin, joiden koostumus on tiedossa, ja UVCB-aineisiin 
(Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials), joissa 
on paljon aineosia tai joiden koostumus on suureksi osaksi tuntematon tai joiden koostumus vaihtelee 
huomattavasti tai on huonosti ennustettavissa. Seos sisältää kahta tai useampaa ainetta. Aine eroaa 
seoksesta siten, että aine on kemiallisen reaktion tulosta, seos on aineiden sekoitus, joka ei ole syntynyt 
kemiallisen reaktion seurauksena. (ECHA 2010, 7.) 
 
Hyödyntämistoimien lopputuloksena syntyy harvemmin puhtaita aineita. Monet jätteen hyödyntämisessä 
talteen otetut materiaalit koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta ja niillä on samanaikaisesti UVCB-
aineiden ominaisuuksia. Tuottajan tai maahantuojan (hyödyntämistoimintojen suorittajan) on tehtävä 
lopullinen päätös siitä, miten talteen otettu materiaali määritellään. REACHin artiklan 2(7)(d) 
rekisteröintivelvoitteen poikkeusmahdollisuudesta voi hyötyä vain, jos talteen otetun materiaalin kaikki aineet 
on rekisteröity aikaisemmin ja tarvittava turvallisuutta koskeva tieto on saatavilla. (ECHA 2010, 8.) Tämä voi 
vaikuttaa jätemateriaalin hyödyntämismahdollisuuksiin. 
 
Jotta REACH-asetuksen 2(7)(d) artiklan mukaista poikkeusmahdollisuutta rekisteröinnistä voidaan 
hyödyntää, jätemateriaalista talteen otetut hyödynnettävät aineet on tunnistettava. REACH-asetuksen 
liitteessä VI on esitetty tarvittavat aineen tunnistetiedot, joihin edellytetään IUPAC-nimikkeistön nimeä ja 
muita nimiä, molekyyli- ja rakennekaavaa, koostumusta ja muuta tietoa ominaisuuksista. Jätevirroista talteen 
otettaville materiaaleille tarkkoja tietoja ei aina ole mahdollista tuottaa, koska jätevirran koostumus voi 
vaihdella tai koska jätemateriaalista usein otetaan talteen aineita seoksissa eikä aineita sellaisenaan. Jos 
tällaisia talteen otettuja aineita halutaan verrata alkuperäisiin rekisteröityihin aineisiin poikkeuksen 
saamiseksi, aineiden talteenottajan on perusteltava, mitkä tiedot talteen otetuista aineista riittävät niiden 
tunnistamiseen, ja dokumentoitava tiedot. (ECHA 2010, 5–6.) 
 
Jätemateriaalista talteen otetut hyödynnettävät aineet voivat sisältää epäpuhtauksia, ja voi olla vaikeaa 
määrittää, tulisiko jotkin materiaalin sisältämät aineet määritellä epäpuhtauksiksi vai REACHin mukaisiksi 
aineiksi (ECHA 2010, 8). ECHAn aineiden tunnistamista ja nimeämistä koskevassa ohjeistossa (2012b, 12) 
epäpuhtaus määritellään ainesosaksi, jota ei ole tarkoituksella lisätty aineeseen. Jätemateriaali voi sisältää 
epäpuhtauksiksi luokiteltavia aineita, jotka on alun perin lisätty tarkoituksella johonkin jätemateriaalin 
sisältämään seokseen tai esineeseen, mutta jotka eivät ole tarpeen jätemateriaalin hyödyntämisen kannalta. 
Kuitenkin aineosia, joita on jätemateriaalissa yli 20 paino- %, ei voi pitää epäpuhtauksina, vaan ne 
luokitellaan aineiksi seoksessa. (ECHA 2010, 8.) Annetuissa ja ehdotetuissa jätteeksi luokittelun päättymisen 
kriteereissä on määritetty pitoisuusrajoiksi hyödyntämistoimesta saatavan materiaalin vierasaineille 2–5 
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painoprosenttia, eli rajat alittavat selvästi em. 20 paino- %. Jos siis materiaali on saanut tuotestatuksen EoW-
kriteerien perusteella, ei epäpuhtauksia/vierasaineita ole rekisteröintirajan ylittävinä pitoisuuksina. ((EU) N:o 
333/2011, liitteet I ja II; (EU) N:o 1179/2012, liite I; COM(2012) 787 final, liite I; COM(2013) 502 final, liite I) 
 
Sellaisten materiaalien, jotka on otettu talteen jätemateriaalista ETAn ulkopuolella, maahantuojat eivät voi 
hyötyä REACHin artiklan 2(7)(d) poikkeusmahdollisuudesta, joka koskee vain hyödyntämistoimia ETA-
alueella. On mahdollista joissakin tapauksissa tuoda materiaali ETA-alueelle jätteenä ja hyödyntää se ETA-
alueella siten että se lakkaa olemasta jätettä, jolloin REACHin artiklan 2(7)(d) poikkeusmahdollisuutta voi 
hyödyntää. (ECHA 2010, 9.) Sivutuotteita ei vapauteta REACH-rekisteröinnistä artiklan 2(7)(d) 
poikkeusmahdollisuuden avulla, mutta ne voivat vapautua rekisteröinnistä REACH-asetuksen liitteen V 
perusteella, mikäli niitä ei sellaisinaan maahantuoda tai aseteta markkinoille (ECHA 2010, 10). 
 

 6.1.2  Jäteperäistä raaka-ainetta koskevat turvallisuustiedot 
 
Riippumatta siitä, onko jäteperäinen raaka-aine vapautettu REACH-rekisteröinnistä vai ei, sen mukana on 
toimitettava asianmukaiset aineen turvallista käyttöä koskevat tiedot. Tietyille aineille sellaisenaan ja 
seoksissa on laadittava käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotetta ei välttämättä edellytetä, jos ei 
rekisteröity aine eikä talteen otettu aine (sama kuin aiemmin rekisteröity aine) ole luokiteltu PBT- tai vPvB-
aineeksi, tai jos aine ei ole kandidaattilistalla eikä sen käytölle ole annettu rajoituksia. (ECHA 2010, 13.) 
 

 6.1.3  Jäteperäinen raaka-aine ja SVHC-aineet 
 
Jätteiden hyödyntämisessä on noudatettava aineiden luvanvaraisuutta koskevia velvoitteita ja SVHC-aineita 
esineissä koskevia tiedotusvelvoitteita (ECHA 2010, 18). Jätteiden hyödyntämisessä on oltava tietoinen 
jäteperäisen raaka-aineen sisältämistä SVHC-aineista ja siitä, missä vaiheessa luvanvaraisten aineiden 
valintamenettelyssä SVHC-aineet ovat, mikä voi edellyttää jäteraaka-aineen ainesisällön analysointia ja 
testausta. Ainesisällön hallinnan järjestelmät ovat siis tarpeen kierrätettyä materiaalia käyttäville. (EurActiv 
2012b.)  
 
Ainelistojen muutosten seuraaminen kuormittaa jäteraaka-aineen tuottajia ja käyttäjiä. Mikäli luvanvaraisia 
aineita löytyy raaka-aineesta, se voi estää materiaalin hyödyntämisen, mikäli haitallisen aineen erottelu tai 
luvan saaminen aineen käytölle ei ole mahdollista, tai mikäli luvan hakemisen kustannukset ovat liian suuret.  
 

 6.1.4  Jäteperäinen raaka-aine ja ainerajoitukset ja -kiellot 
 
ECHAn (2010, 18) ohjedokumentissa jätteen hyödyntämistä koskevista REACH-velvoitteista todetaan 
ainerajoituksista ainoastaan, että niitä on noudatettava (ECHA 2010, 18). 
 
REACH-asetuksen ainerajoituksista on annettu joitakin poikkeuksia tuotteiden iän tai sen perusteella, milloin 
ne on otettu käyttöön, mikä helpottaa uudelleenkäyttöä, esimerkkinä elohopeaa sisältävät 30.10.2007 yli 50 
vuotta vanhat mittalaitteet ((EY) N:o 1907/2006, liite XVII). 
 
Ainekieltoja ja -rajoituksia annettaessa samoin kuin asetettaessa aineita luvanvaraisiksi, voi olla tärkeää 
tarkastella, miten korvaavat aineet vaikuttavat lopputuotteen kierrätettävyyteen, esimerkiksi edellyttääkö 
ainekielto tuotteen rakenteeseen muutoksia, jotka tekevät tuotteesta hankalammin kierrätettävän, ja 
menetetäänkö kierrättämättä jäävien tuotteiden mukana arvokkaita materiaaleja. 
 

 6.1.5  Ainesisällön hallinta 
 
Aine- ja materiaalivirrat jätettä raaka-aineinaan käyttävissä yrityksissä eivät ole yhtä tarkasti määritellyt kuin 
puhtaita, neitseellisiä raaka-aineita käyttävissä yrityksissä, joissa niin ikään on paljon työtä tuotteiden 
ainesisällön hallinnassa. REACH-asetus aiheuttaa jätemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville lisäpaineita 
(suhteessa neitseellistä raaka-ainetta käyttäviin) esimerkiksi raaka-aineiden testaukseen. Tämä heikentää 
jäteperäisten raaka-aineiden kilpailukykyä neitseellisten raaka-aineiden kanssa, mikä on vastoin EU:n 
resurssitehokkuuspolitiikan tavoitteita. (EurActiv 2012b.) 
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ECHAn (2010, 14) mukaan jätteestä talteen otettujen materiaalien koostumuksen selvittäminen on jätteen 
hyödyntämistä harjoittavien toimijoiden vastuulla. ECHA (2010, 14) ohjeistaa, että talteen otetun materiaalin 
täydellinen analysointi olisi tarpeen ainoastaan, jos millään muulla tavalla ei saada tarvittavaa tietoa 
materiaalista. 
 

 6.2  Ainerajoitusten vaikutus jätteiden hyödyntämiseen energiantuotannossa –  
 
Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 151/2013 säädetään toiminnan järjestämisestä yleisesti, 
jätettä koskevista tiedoista ja jätteen vastaanotosta, poltto-olosuhteista, päästöjen raja-arvoista, polttojätteen 
käsittelystä ja mittauksista.  Tässä luvussa tarkastellaan vaatimuksia erityisesti ainesisällön näkökulmasta. 
 

 6.2.1  Hyödynnettävästä jätteestä vaadittavat tiedot 
 
Mitä tahansa jätemateriaalia ei saa syöttää jätteenpolttolaitokseen energian tuottamiseksi, vaan jätteestä on 
oltava tiedossa tietyt asiat. Polttoon tuotavasta jätteestä pidetään kirjaa. (151/2013, 6 §.) Kirjanpidossa on 
jätteenpolttoasetuksen 151/2013 6 §:n mukaan oltava jäteasetuksen 179/2012 22 §:n edellyttämät tiedot: 

1. jätteen määrä 
2. jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen 

ominaisuuksista ja koostumuksesta 
3. vaarallisesta jätteestä liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet 
4. jos jäte tuodaan muualta, jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot 
5. jätteen käsittelytapa ja käsittelytoimen luokitus liitteen 1 tai 2 mukaisesti 
6. jätteen käsittelyssä syntyvästä jätteestä soveltuvin osin 20 §:n 2 momentin mukaiset tiedot. 

(179/2012, 22 §) 
 
Vaarallisista jätteistä on oltava lisäksi tiedot: 

1. jätteen fysikaalisista ominaisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan kemiallisesta koostumuksesta 
sekä muut tiedot jätteen soveltuvuudesta polttamiseen aiotussa prosessissa 

2. jätteen vaarallisista ominaisuuksista, aineista, joiden kanssa sitä ei saa sekoittaa, ja jätteen 
käsittelemisessä noudatettavista muista varotoimista. 

(151/2013, 6 §) 
 
Jätteen ainesisältö ja erityisesti vaaraominaisuudet on siis tunnettava ennen kuin jätettä voidaan hyödyntää 
energiantuotannossa. 
 

 6.2.2  Poltto-olosuhteet 
 
Poltto-olosuhteita säädetään jätteenpolttolaitoksissa poltettavan jätteen ainesisällön ja ominaisuuksien 
mukaan. Jätteenpolttoasetuksen 151/2013 9 §:n mukaan jätteen palamisen on oltava mahdollisimman 
täydellistä siten, että kuonassa ja pohjatuhkassa olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme 
prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineksen kuivapainosta. Tarvittaessa jäte on 
esikäsiteltävä. Lisäksi polttolämpötilalle ja polttimille on asetettu vaatimuksia poltettavan vaarallisen jätteen 
sisältäessä halogenoituja orgaanisia aineita (151/2013, 9 §). 
 

 6.2.3  Polttojätteen hyödyntäminen 
 
Polttojätteen käsittelytavan määrittämiseksi on selvitettävä ensin sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
ja haitallisuus ympäristölle. Selvityksen tulee koskea polttojätteen liukoisen jakeen ja raskasmetallien 
liukoisen jakeen kokonaismäärää. Polttojätteeseen pätee sama jätehierarkia kuin muuhunkin jätteeseen. 
Jätteenpolttoasetuksen mukaan jätettä on ensisijaisesti ehkäistävä tai kierrätettävä: polttojätteen määrää on 
vähennettävä ja sen haitallisuutta ehkäistävä mahdollisimman paljon. Polttojäte on mahdollisuuksien mukaan 
kierrätettävä välittömästi laitoksessa tai muulla tavalla siten kuin siitä ympäristöluvassa määrätään. 
(151/2013, 16 §.) 
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 6.3  Ainerajoitusten voimaantulo näkyy jätteissä viiveellä: vaikutus jätteiden 
hyödyntämismahdollisuuksiin 

 
Ajan kuluessa ainerajoitukset vaikuttavat tuotteiden valmistamiseen ja jätteiden hyödyntämiseen eri tavoin. 
Nykyhetkenä hyödyntämistoimintoihin tulevien jätteiden elinkaaren ajallisessa kulussa voi olla eroja (kuva 4):  

• milloin tuotteen sisältämät aineet on tuotettu 
• milloin tuote on tuotettu 
• kuinka pitkään tuotetta on käytetty ennen kuin siitä on tullut jätettä 
• milloin materiaalista on tullut jätettä 
• milloin materiaali on tullut hyödynnettäväksi 

Tuotteiden elinkaaren aikana tuotteiden ainesisältöä ja 3R-vaihetta koskevat vaatimukset voivat muuttua 
monta kertaa, mitä on myös havainnollistettu kuvassa 4. 
 
 

Tuotanto Jäte

Aika

ainerajoitus ainekielto 3R-määräys

Käyttö
Nykyhetki: 
hyödyntämi
nen

 
 
Kuva 4. Erot hyödynnettävien jätteiden elinkaaren pituudessa, aikajanalla esimerkkeinä mahdollisia aine- ja 
jätelainsäädännön muutoksia 
 
3R-lähtöinen tuotesuunnittelu on rajallisesti mahdollista. Kierrätettävyysmääräyksiä on vaikeaa, ellei 
mahdotonta, ennakoida siihen saakka, kun tuotteesta tulee jäte, joka olisi hyödynnettävä. Käytännössä 
yrityksissä noudatetaan näin ollen voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Stenberg 2013.) Mitä pidempi tuotteen 
käyttöikä on, sitä haastavammaksi tulevien ainerajoitusten ja 3R-lainsäädännön ennakointi muuttuu. 
 
Kemikaalilainsäädännön ainekiellot johtavat siihen, että kiellettyjä aineita sisältävät tuotteet on poistettava 
kierrosta: tällaisten tuotteiden jätevaiheessa valmistelu uudelleenkäyttöön tai kierrätys eivät siis ole kiellettyjä 
aineita sisältäville jätteille käypiä vaihtoehtoja (Teknologiateollisuus ry 2011, 33–34). Uudet ainekiellot ja -
rajoitukset voivat aiheuttaa jätteiden kertymistä. 
 
REACH-asetuksen tarkoitus on toimia ennaltaehkäisevästi siten, että kemikaalia ei saa tuoda markkinoille 
ennen kuin on varmistuttu, ettei sen elinkaaren mistään vaiheesta aiheudu ongelmia. Jo markkinoilla oleviin 
aineisiin liittyviä ongelmia REACH-sääntely ei ratkaise. Jätehuollossa on varauduttava kiellettyjen aineiden 
käsittelyyn niin kauan kuin näitä aineita sisältäviä tuotteita on käytössä, mikä voi kestää vuosikymmeniä. 
(Teknologiateollisuus ry 2011, 33–34.) 
 
EU:n resurssitehokkuuspolitiikan yhtenä tavoitteena on, että tuotteiden käyttöiät pitenevät. 
Jätepuitedirektiivin jätteen synnyn ehkäisemisen määritelmän mukaan ehkäisemistoimet toteutetaan ennen 
kuin aineesta, materiaalista tai tuotteesta tulee jätettä. Ehkäisytoimilla vähennetään mm. jätteen määrää 
elinkaarta pidentämällä. 
 
Tuotteisiin sitoutuu käyttöiän ajaksi arvokkaita materiaaleja. On haasteellista ennakoida, milloin ja missä 
määrin mitäkin materiaaleja tulee saataville jätevirroista, ja kuinka helposti materiaalit ovat hyödynnettävissä 
jätteestä. Tiedossa voi olla, mitä materiaaleja myynnissä olevat tuotteet sisältävät ja kuinka paljon tuotteet 
sisältävät näitä materiaaleja, mutta käytöstä poiston ajankohtaa ja tuotteisiin sitoutuvien materiaalien 
saatavuutta takaisin hyödyntämiseen on vaikea ennustaa, koska monet tekijät vaikuttavat tuotteiden käytöstä 
poistoon. (UNEP 2013, 88–89.) Vialliset tuotteet voivat päätyä jätteeksi ja hyödyntämistoimintoihin nopealla 
syklillä, ja kuluttajatuotteissa kulutustottumukset vaikuttavat siihen, milloin tuote muuttuu jätteeksi.  
 
Käytöstä poistetut tuotteet saattavat myös jäädä varastoon kierrättäjien ulottumattomiin: kuluttajatuotteet 
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voivat jäädä kuluttajilla varastoon, jos kierrätysmahdollisuuksista ei tiedetä. Toisaalta osa kierrätykseen ja 
uudelleenkäyttöön menevästä materiaalista jää tilastojen ulkopuolelle. Erään yritysten IT-laitteiden elinkaaren 
loppuvaihetta Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tarkastelleen tutkimuksen mukaan laitteista päätyy 
kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön suurempi osa kuin raportoidaan WEEE-direktiivin puitteissa, koska suuri 
osa IT-laiteromusta välitetään jatkokäsittelyyn muita reittejä kuin laitteiden tuottajien kautta. Vääristymä 
tilastoissa on otettava huomioon EU-tason WEEE:tä koskevassa päätöksenteossa. (Komission 
ympäristöpääosasto 2013b.) 
 
On myös mahdollista, että jätemateriaali vuotaa ”harmaille markkinoille” sellaiseen kierrätykseen, jossa ei 
käytetä parhaita mahdollisia menetelmiä arvokkaiden materiaalien talteenottoon. Näin voidaan menettää 
tuotteista vaikeammin talteen otettavia materiaaleja. (UNEP 2013, 88–89.) UNEP (2009, 6) arvioi, että suurin 
osa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden arvokkaista raaka-aineista jää ottamatta talteen EU:ssa. Syinä tähän 
luetellaan vanhojen laitteiden (osittain laittomat) kuljetukset maihin, joissa ei ole kierrätysinfrastruktuuria ja 
lisäksi laiteromun riittämätön keräys talteen sekä soveltumattomat kierrätysteknologiat. (UNEP 2009, 6.) 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys ja hyödyntäminen olisi kuitenkin tärkeää, koska laitteet sisältävät 
merkittäviä määriä arvokkaita metalleja (UNEP 2009, 6; UNEP 2013, 67).  
 
Aineet voivat vapautua tuotteesta uudelleen hyödynnettäviksi tai ympäristöön useita vuosikymmeniä 
aineiden tuotannon jälkeen. Ympäristönsuojelulainsäädännöllä pyritään hillitsemään tuotteiden jätevaiheesta 
aiheutuvia kemikaalipäästöjä ilmakehään, maaperään ja vesistöihin. (SEC(2003) 1171, 27.) On mahdollista, 
että tuotteiden ainesisältö ei ole sama jätteen hyödyntämisvaiheessa kuin tuotteen tuotantovaiheessa: 
kemikaalit voivat elinkaarensa aikana muuntua toisiksi yhdisteiksi, joilla voi olla erilainen toksisuuspotentiaali 
kuin alkuperäisellä kemikaalilla (SEC(2003) 1171, 27). Kierrätettyjen raaka-aineiden käyttämisessä on 
ongelmana, että ne voivat sisältää aineita, joiden käyttö ei ole enää luvallista REACH-sääntelyn myötä. 
Esimerkiksi kierrätysmuovit voivat sisältää aineita, jotka ovat olleet markkinoilla 40 vuotta sitten, mutta joiden 
käyttö on nykyään kielletty ja lopetettu. (EurActiv 2012a.) Onkin ollut keskustelua siitä, pitäisikö bromattujen 
palonestoaineiden käyttö kierrätysmuoveissa sallia: valtaosa vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
muovikuorista sisältää näitä aineita (Häkkinen 2010). 
 
Uudelleenkäytölle ja kierrätykselle voi aiheuttaa ongelmia se, että samantyyppiset tuotteet voivat olla 
rakenteeltaan tai ainesisällöltään erilaisia, jos ne on valmistettu eri aikoina. Tähän voi vaikuttaa mm. 
teknologian kehitys tai myös ainerajoitukset. Ainekiellot tai korvaavien aineiden käyttö ovat voineet edellyttää 
muutoksia tuotteisiin tai tuotantoprosesseihin. Samantyyppisten tuotteiden hyödyntämiseksi voidaan tarvita 
erilaisia valmiuksia tuotteiden käsittelemiseksi. 
 
Wäger ja muut (2010, 62) ehdottavat seuraavia toimintaohjeita WEEE-laitteiden muovimateriaalien 
hyödyntämiseen, jotta voidaan varmistua materiaalien vaatimustenmukaisuudesta: 

• materiaaleja on jäljitettävä niiden valmistuksessa siihen saakka, kun ne hyödynnetään uusiksi 
tuotteiksi tai hävitetään 

• sekalaisia muovilaatuja vastaanottavien muovinkierrättäjien tulee osoittaa, että kierrätysprosesseissa 
voidaan erottaa RoHS-asetuksen rajoitettavia aineita sisältävät jakeet RoHS-aineita 
sisältämättömistä jakeista ja rajat ylittävinä pitoisuuksina vaarallisia aineita sisältävät jakeet 
vaatimustenmukaisista, rajat alittavina pitoisuuksina vaarallisia aineita sisältävistä jakeista 

• mikäli muovijakeessa on RoHS-aineita rajat alittavina pitoisuuksina, kierrättäjien on osoitettava 
vaatimustenmukaisuus ajoittaisilla mittauksilla ja varmistettava että RoHS-rajat ylittävinä 
pitoisuuksina vaarallisia aineita sisältävät muovijakeet loppukäsitellään. (Wäger et al. 2010, 62.) 

 
Taulukossa 6 on esitetty tässä selvityksessä tarkasteltujen tuotesäädösten ja REACH-asetuksen 
ainerajoitusten voimaantulon ajankohdat. 
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Taulukko 6. Ainerajoitusten voimaantuloajat 
 

 
Tuotteiden käyttöiät voidaan arvioida keskimäärin, jolloin voidaan ennakoida, milloin ainerajoitusten 
voimaantulo voi aikaisintaan alkaa näkyä jätejakeessa. Käyttöiästä ei etsitty tietoa tässä selvityksessä, mutta 
voidaan arvioida, että monet kuluttajakäytössä olevat akut ja paristot päätyvät jätehuoltoon ja 
hyödyntämiseen nopeammalla syklillä kuin kuluttajakäytössä olevat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.  
 
Pääasiassa EU:n Life-ohjelman rahoittaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromun muoviosien haitallisten 
aineiden pitoisuuksia käsittelevän tutkimuksen mukaan (v. 2010) useiden kuluttajakäytöstä poistettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosat sisältävät RoHS-direktiivissä rajoitettavia vaarallisia aineita. 
Tutkimuksen tuotetestauksessa havaittiin muutamissa laiteluokissa sallitut pitoisuudet ylittäviä pitoisuuksia 
lyijyä, kadmiumia, kromia, okta-BDE:tä ja deka-BDE:tä. Elohopeaa, penta-BDE:tä ja deka-BB:tä sen sijaan ei 
havaittu laitteiden muoviosissa lainkaan tai selvästi RoHS-direktiivin asettamat raja-arvot alittavina 
pitoisuuksina. (Wäger et al. 2010, 57–58.) 
 

 6.4  Muita jätteiden hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä 
 
Ainerajoitukset ovat siis yksi jätteiden hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttava tekijä monien tekijöiden 
joukossa. Tähän lukuun on koottu ainerajoitusten lisäksi muita tekijöitä, jotka vaikuttavat jätteiden 
hyödyntämismahdollisuuksiin. 
 

 6.4.1  Jätteeksi luokittelun päättymisen muut edellytykset 
 
Kuten kävi ilmi luvussa 5, jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit ovat oleellinen osa jätteiden 
hyödyntämistä etenkin kierrätyksessä, jossa jätteestä tulee määritelmän mukaan tuote. Jätteeksi luokittelun 
päättymisen yhtenä edellytyksenä on, että jätteestä muotoutuva tuote täyttää tuotteita koskevan 
lainsäädännön ja standardien vaatimukset ja näin ollen myös ainerajoitukset. Jätteeksi luokittelun 
päättyminen kuitenkin edellyttää myös useita muita asioita kuin ainerajoitusten täyttämistä, eli myös muilla 

Säädös Ainerajoitus Voimaantulo Kansallinen 
toimeenpano 
ennen/viimeistään

Akut ja paristot elohopea, kadmium 31.12.1994 30.6.1996
Pakkaukset elohopea, kadmium, lyijy, 

kuudenarvoinen kromi
26.9.2006 26.9.2008

ELV elohopea, kadmium, lyijy, 
kuudenarvoinen kromi

21.10.2000 21.4.2002

RoHS nykyiset: elohopea, kadmium, lyijy, 
kuudenarvoinen kromi, PBB, PBDE

13.2.2003 13.8.2004

RoHS uudet: HBCDD, DEHP, BBP, DBP ja 
kaksi muuta

ehdotus marraskuussa 2013, voimaan? ?

REACH kandidaattilista, 144 ainetta Viimeisin päivitys 20.6.2013. Kandidaattilista päivitetään 
n. puolen vuoden välein. Resurssitehokkuustiekartan 
(KOM(2011) 571 lopullinen, 7) mukaan tavoitteena on, 
että vuoteen 2020 mennessä kaikki erityistä huolta 
aiheuttavat aineet on merkitty REACH-asetuksen 
luetteloon aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään 
lupamenettelyn piiriin. 

aine kandidaattilistalle → 
välittömästi velvollisuuksia

REACH luvanvaraiset liite XIV, 22 ainetta Viimeisin päivitys voimaan 21.4.2013, luettelossa 
annettu ainekohtainen viimeinen luvanhakemispäivä ja 
käytön ilman lupaa lopetuspäivä

Viimeisin päivitys voimaan 
21.4.2013

REACH ainerajoitukset liite XVII, 63 kpl Viimeisin päivitys voimaan 6.3.2013. Ainerajoituksia ei 
anneta säännöllisesti kuten kandidaattilistaa 
päivitetään.

Viimeisin päivitys voimaan 
6.3.2013
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tekijöillä on vaikutusta jätteiden hyödyntämiseen: 

• ainetta tai esinettä käytetään yleisesti tiettyihin tarkoituksiin 
• aineelle tai esineelle on olemassa markkinat tai kysyntää 
• aineen tai esineen käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten 

terveydelle 
 

 6.4.2  Leimautuminen jätteeksi 
 
Materiaalin tai esineen leimautuminen jätteeksi voi hankaloittaa sen uudelleenkäyttöä tai hyödyntämistä 
uusioraaka-aineena (Hasenson 2012). Erityisesti kuluttajatuotteissa materiaalin jätestatus voi estää 
materiaalin käyttöä, koska jäte liitetään mielikuvissa mm. huonoon laatuun. Jätteeksi luokittelun päättymisen 
kriteerien laadinnan yhtenä tarkoituksena on poistaa em. kierrätyksen esteitä, kun uusiomateriaalin on 
todistettu täyttävän laatustandardit. (JRC 2008, 7, 20.) Tästä näkökulmasta tarkasteltuna myös 
ainerajoitukset - ja varmuus siitä, että uusiomateriaali ei sisällä tiettyjä haitallisia aineita - edistävät 
kierrätystä. 
 
Resurssiajattelun näkökulmasta jätteen käsite vaikuttaa vanhanaikaiselta - yhden toimijan jäte voi olla 
toiselle toimijalle hyödyllinen, arvokas raaka-aine. Jätteiden hyödyntämistä raaka-aineina voi kuitenkin 
haitata se, että tarjonta ja kysyntä eivät välttämättä kohtaa, jos tarjolla olevista jäteraaka-aineista ei ole 
tietoa. Toisaalta komission ympäristöpääosaston mukaan jätteen määritelmä ja jätettä koskevat vaatimukset 
ovat kuitenkin tarpeen, koska esimerkiksi muissa ympäristösäädöksissä viitataan jätelainsäädännössä 
esitettyyn jätteen määritelmään. Myöskään REACH-asetuksella ei säännellä jätevaihetta. (Komission 
ympäristöpääosasto 2012b, 9). 
 

 6.4.3  Tuotteiden monimutkainen rakenne 
 
Ennen kierrättämisessä keskityttiin enemmän materiaalien erottamiseen tuotteista, nykyään osien 
erottamiseen tuotteista. Yksinkertaisten tuotteiden kierrättäminen on teknisesti helpompaa kuin nykyisten yhä 
useampien materiaalien ja osien yhdistelmiä sisältävien tuotteiden. (UNEP 2013, 23.) 
 
Mitä useampia eri aineita kierrätysmateriaali sisältää, sitä todennäköisempää on, että materiaalia menee 
hukkaan kierrätysprosessissa siitä syystä, että kaikkea hyödyntämiskelpoista materiaalia ei pystytä 
erottamaan. Eri aineiden ja materiaalien talteenotto ja kierrättäminen rakenteeltaan monimutkaisista 
kierrätysmateriaaleista voi edellyttää useiden erotteluteknologioiden käyttöä, mikä voi rajoittaa materiaalien 
kierrätysmahdollisuuksia. Edellä mainittu pätee ainakin metallien kierrätyksessä. Kierrätysmateriaalista ei 
pystytä erottamaan täysin puhtaita aineita tai materiaaleja, ja materiaalin talteenotto on aina kompromissi 
materiaalin halutun puhtausasteen ja talteenottoasteen välillä. (UNEP 2013, 87, 102, 104.)  
 
Aineiden erottelua laiteromusta suunniteltaessa on tarkasteltava, missä laitteiden osissa on erotettavia 
(vaarallisia) aineita ja valittava sopivat erottelutekniikat ja -teknologiat. Lisäksi aineiden erottelu on ajoitettava 
oikein, esimerkiksi ennen laitteiden murskaamista. (Komission ympäristöpääosasto 2010.) 
 
 

 7  YRITYSKYSELYN JA HAASTATTELUJEN TULOKSET 
 

 7.1  Yrityskysely 
Yrityskyselyyn ja -haastatteluihin vastanneista 113 yrityksestä 111 yritystä otti kantaa jätteiden ja 
kierrätettyjen komponenttien ja materiaalien hyödyntämiseen. 
 
Kysymykseen ”Voitteko hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja ja komponentteja tuotteissanne?” (kysymys 60) 
myöntävästi vastasi 59 % (65 vastaajaa) ja kieltävästi 41 % (46 vastaajaa). Vastaukseen ei vaikuttanut 
yrityksen päätoimiala tai yrityksen koko. Jatkokysymyksissä vastaajia pyydettiin kuvailemaan kuinka he 
käytännössä hyödyntävät (kysymys 61) tai perustelemaan miksi he eivät käytä (kysymys 62) kierrätettyjä 
materiaaleja ja komponentteja tuotteissaan.  
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Kysymykseen ”Jos vastasit kysymykseen 60 ”kyllä”, kuvaile miten voitte hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja 
ja komponentteja:” (kysymys 61) antoi sanallisen kuvauksen 76 yritystä. Kaikki vastanneet ilmoittivat 
käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja, mutta kukaan ei ilmoittanut käyttävänsä kierrätettyjä komponentteja. 
Yleisin mainittu kierrätetty materiaaliryhmä olivat metallit (teräs, rauta ja alumiini), joita mainittiin 51 
vastauksessa. Kierrätetyt pakkaukset tai pakkausmateriaalin mainitsi 13 vastaajaa ja eri muovijakeet kuusi 
vastaajaa. Kaksi vastaajaa mainitsi käyttävänsä jauhemaalauksessa ”ohimaalattua” pulveria uudelleen. 
Lisäksi 11 mainintaa kohdistui muihin tuotannossa käytettäviin aineisiin ja materiaaleihin. 
 
Kysymykseen ”Jos vastasit edelliseen kysymykseen "ei", perustele:” (kysymys 62) perusteluja antoi 54 
yritystä. Tässä kysymyksessä perustelut hajaantuivat huomattavasti. Kierrätettyjen komponenttien käyttöä 
estävät mm. tiettyjen tuoteryhmien turvallisuusvaatimukset, kuten terveydenhuollon laitteissa, 
elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketuksissa olevat pinnat, lentokoneen osat ja korkean paineen alaiset 
laitteet (yhteensä 11 perustelussa).  Kierrätettyjen materiaalien käyttöä rajoitti yhdeksässä vastauksessa 
pinnanlaatuvaatimukset ja materiaali- ja ainesisältötodistukset (toisin sanoen todistuksia ei ole saatavilla). 
Kone- ja laitevalmistuksessa kierrätettyjen komponenttien käyttöä rajoittaa se, etteivät ao. komponentit täytä 
esimerkiksi nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia (kolme vastausta). Kierrätettyjen 
elektroniikkakomponenttien käyttöä rajoittavaksi tekijäksi mainittiin elektroniikan nopea kehitys (kolme 
vastausta). Myös asiakkaiden esittämät vaatimukset tuotteissa käytettäville materiaaleille koettiin 
rajoittavaksi tekijäksi (kolme vastausta). 
 

 7.1.1  Kierrättämistä edistävät ja estävät tekijät 
Yrityskyselyssä ja -haastatteluissa vastaajia pyydettiin esittämään tekijöitä, joilla joko edistetään tai estetään 
kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käyttöä. Kierrätystä edistäviä tekijöitä mainittiin 71 ja estäviä 80 
vastauksessa. Taulukossa 7 on esitetty tärkeimpien tekijöiden mainintojen lukumäärä ja tärkeysjärjestys. 
Vastaukseen ei tässäkään vaikuttanut yrityksen päätoimiala tai yrityksen koko. 
 
 
Taulukko 7. Kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä. 
 
Tekijä ”Edistää”-vastauksia, kpl 

(tärkeysjärjestys) 
”Estää”-vastauksia, kpl 
(tärkeysjärjestys) 

materiaalin laatu ja soveltuvuus 9 (1.) 19 (1.) 

lainsäädäntö ja viranomaiset 3 (5.) 14 (2.) 

materiaalin saatavuus 9 (1.) 11 (3.) 

asiakkaasta johtuvat perusteet 3 (5.) 9 (4.) 

hinta tai kustannusvaikutus 9 (1.) 6 (5.) 

järjestetty/puuttuva keräys ja 
kierrätys 

7 (4.) 1 (7.) 

ei mikään 1 (7.) 4 (6.) 
 
Kysymykseen ”Mikä edistää kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käyttöä tuotteissanne?” (kysymys 
63) vastanneiden mielestä tärkeimmät edistävät tekijät kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käytölle 
ovat saatavuus, laatu ja soveltuvuus sekä hinta, joita kaikkia mainittiin yhdeksässä vastauksessa. 
Seuraavaksi tärkeimpänä (seitsemän vastausta) tekijänä nähtiin järjestetty toimiva keräys ja kierrätys, ja 
jokaisessa näissä vastauksessa mainittiin teräs- ja rautaromun kierrätys esimerkkinä. Lainsäädäntöä piti vain 
kolme vastaaja edistävänä tekijänä, mikä on yhtä paljon kuin asiakkaiden oma kiinnostus kierrätettyjen 
materiaalien käyttöön. 
 
Vastaavasti kysymykseen ”Mikä estää kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien käyttöä tuotteissanne?” 
(kysymys 64) vastanneiden mielestä tärkeimmät estävät tekijät kierrätettyjen materiaalien ja komponenttien 
käytölle ovat materiaalien laatu ja soveltuvuus (19 vastausta), lainsäädännölliset esteet ja viranomaisten 
tulkinnat (14 vastausta) sekä materiaalien saatavuus (11 vastausta). Lainsäädännölliset kysymykset liittyivät 
tuoteturvallisuuteen, kuten terveydenhuoltoon ja elintarvikekosketukseen, ja energiatehokkuusvaatimuksiin. 
Asiakkaiden esittämät vaatimukset estävät yhdeksän vastaajan kokemuksen mukaan kierrätettyjen 
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materiaalien käyttöä. Hinta tai kierrätetyn materiaalin kustannusvaikutus oli kuuden vastaajan mielestä 
estävä tekijä, mutta hinta ei ollut yhtä tärkeä estävänä tekijänä kuin edistävänä tekijänä. 
  
On mielenkiintoista havaita ettei kukaan vastanneista maininnut estävänä tekijänä kierrätettyjen 
komponenttien ja materiaalien markkinoiden pienuutta tai puuttumista tai välittäjien puuttumista Suomesta tai 
koko EU:n alueelta (pois lukien metallit). Lainsäädäntö mainittiin vain kolmessa vastuksessa kierrätystä 
edistävänä tekijänä, mutta peräti 14 vastauksessa estävänä tekijänä.  
 

 7.2  Yrityshaastattelut 
Yrityshaastatteluihin vastanneista 25 yrityksestä seitsemän haastateltua yritystä otti tarkemmin kantaa tämän 
osaprojektin kysymyksiin. Kantaa ottaneista yrityksistä neljä edusti metallinjalostusta, kaksi jätteen käsittelyä 
ja kierrätystä sekä yksi kone- ja metallituotevalmistusta. Seuraavassa on esitetty tämän osaprojektin 
aihealueeseen liittyviä kommentteja ja havaintoja. 
 
 
Jätestatus 
Haastattelussa vastanneiden tavoitteena oli pitää jätteet jätestatuksen alaisena mahdollisimman pitkään, 
jotta vältetään REACH-asetuksen tuomat velvollisuudet loppuun asti. Jätelakia pidettiin huomattavasti 
helpompana kuin REACHia. Joissain tapauksissa kaatopaikkaa pidettiin edelleen toimivana ja sopivana 
loppusijoitus- ja käsittelymuotona. 
 
Sivutuote (REACH) 
Sivutuotetta pidettiin käytännön toiminnan kannalta hankalana määritelmänä, koska sivutuotteelle on oltava 
selvä käyttökohde olemassa ja käyttökohde määrää sivutuotteen vaatimustenmukaisuuden. Tässäkin 
kohdassa jätestatusta pidettiin huomattavasti helpompana kuin esimerkiksi REACH-asetusta.  
 
EoW vs. jätesiirrot 
Kahden vastaajan mielestä EoW-kriteetit eivät ole tuoneet kustannuksia käytännössä ollenkaan, koska 
toiminta on jatkunut samanlaisena kuin ennenkin eli kaikki jätemateriaali liikkuu aina jätteenä. Jätteiden 
kansainväliseen siirtelyyn liittyy edelleenkin jätteensiirtovakuudet, jotka ovat suuruudeltaan satoja tuhansia 
euroja vuodessa. Kolmas vastaaja kertoi EoW-kriteerien hankaloittaneen romun tuontia Venäjältä, kun jäte 
lakkasi olemasta jätettä. Tällöin tarvitaan tuotavalle romulle eräkohtaisia todistuksia. EoW-kriteerien tarkoitus 
voi olla hyvä mutta käytäntö ei toimi. Kaikki tähän kohtaan vastanneet näkivät Baselin vihreän listan alaisten 
jätteensiirtojen olevan helpompia kuin EoW-kriteerien alaisilla jakeilla. 
 
Tuote 
Eri jätejakeiden tuotteistamista rajoittaa REACHin ja tuotelainsäädännön tuotteelle asettamat vaatimukset. 
Jätelakia pidettiin huomattavasti helpompana kuin REACH-asetusta. Yleinen asenne ja ilmapiiri eivät 
Suomessa suosi tuotteistamista. Tätä kuvaa hyvin erään haastatellun toteamus: “Suomessa tarvitaan 
jäteasioihin filosofinen muutos: Japanissa on todistettava ettei jätettä voi hyötykäyttää, mutta Suomessa 
mietitään koko ajan, millä jätteen hyötykäyttö saataisiin estettyä”. 
 
Erityisesti rakennusjätteiden, valimoiden ja metallinjalostuksen eri jätejakeilla olisi huomattavia 
hyötykäyttömahdollisuuksia. Eräitä jakeita on tuotteistettu maanrakennukseen. Tämä käyttö on sinällänsä 
järkevää, kun sillä voidaan korvata neitseellisen kiviaineksen käyttöä. Useiden muiden jätejakeiden 
tuotteistamista ovat haastatellut yritykset miettineet. 
 
Jätteen hyödyntäminen ja hyödyntämisen esteet 
Nykyinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät prosessit estävät jätejakeiden hyödyntämistä. Tässä on esitetty neljä 
esimerkkiä hyödyntämistä haittaavista tai estävistä tekijöistä: 

1. Valimohiekan hyödyntämistä maanrakentamisessa voi rajoittaa hiekan fluoridipitoisuus. 
Maanrakennusasetukseen toivottiin huojennusta, että valimohiekkoja voitaisiin käyttää 
tienrakentamisessa ilman, että hiekalle tarvitsisi hakea aina sijoituslupaa. Se nopeuttaisi ja tehostaisi 
ylijäämähiekan käyttöä, koska sijoitusluvan saaminen kestää nykyisin huomattavan kauan. Samalla 
valimossa syntyvien susikappaleiden määrää saataisiin pienennettyä nostamalla syötteiden 
fluoridipitoisuutta. Tällöin kokonaisuus huomioon ottaen päästäisiin järkevään kokonaisuuteen 
resurssitehokkuuden näkökulmasta ja vältettäisiin osaoptimointia. 

2. Metallinjalostuksen kuona on luokiteltu ympäristöluvassa jätteeksi ja sitä voitaisiin käyttää 
tienrakentamiseen. Cr-liukoisuutensa perusteella tämä kuonajae tarvitsee jokaiseen käyttöön 
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tapauskohtaisen sijoitusluvan. Tällä hetkellä luvan hakeminen on yksinkertaisempi menettely kuin 
kuonan tuotteistaminen. 

3. Autonromutuksessa syntyvä fluffi (kumit, muovit ja vastaavat materiaalit) sisältää todennäköisesti 
POP-aineita. Tarvittaisiin muutos ongelmajätteestä tavalliseksi jätteeksi, jotta jaetta voisi hyödyntää. 

4. Sinkittyä rautaromua voitaisiin käyttää enemmänkin metallisulatoissa, mutta sinkin päästöraja voi 
tulla vastaan. Tässä tapauksessa prosessitekniikka sallisi sinkityn romun käyttöä enemmän, mutta 
tätä ei voida toteuttaa ympäristöluvan päästörajoituksista johtuen. 

 
 
Lainsäädännölliset ristiriidat 
Vastaajat olivat havainneet lainsäädännöllistä ristiriitaa pysyviä orgaanisia yhdisteitä käsittelevän POP-
asetuksen ja romuajoneuvojen ELV-direktiivin kesken. POP-asetuksen alaisiksi laskettavat palonestoaineet 
pitäisi hävittää korkean lämpötilan poltolla. Toisaalta autojen kierrätykselle on asetettu tavoitteeksi 95 %. 
Kuitenkin autojen sisältämät muovit, pehmusteet yms. sisältävät palonestoaineita, jotka estävät tai haittaavat 
kierrätystavoitteiden saavuttamista. Myös auton romutuksessa syntyvän fluffin (kumit ja muovit -> POP-
aineet) muutos ongelmajätteestä tavalliseksi jätteeksi on kesken johtuen mahdollisesta POP-ainesisällöstä. 
 
Tämä vastaava lainsäädännöllinen ristiriita voi ilmetä myös WEEE-direktiivin kierrätystavoitteiden ja POP-
asetuksen kesken. 
 
 

 8  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän Teknologiateollisuus ry:n vuoden 2013 ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen 
elinkaaren aikana” -projektin (YMVEKU-projekti) osaprojektin tavoitteena oli selvittää ainerajoituksia 
sisältävän lainsäädännön, erityisesti REACH-asetuksen, vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen (3R-ajattelu).  
Tietoa kerättiin säädöksistä ja niiden valmisteluasiakirjoista sekä muusta kirjallisesta materiaalista, sekä 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja tarkemmissa haastatteluissa. 

 8.1  Teoriaosa 
Ainerajoituksia on useissa EU-säädöksissä. REACHissä on yleisluontoisia ainerajoituksia, ja 
tuotesäädöksissä on tuoteryhmää tai tuotetta koskevia ainerajoituksia. Osassa säädöksiä annetaan 
samanaikaisesti ainerajoituksia ja säännellään tuotteiden 3R-vaihetta, erityisesti tuottajavastuun alaisille 
tuoteryhmille annetuissa säädöksissä. Tärkeimpiä 3R-vaiheeseen vaikuttavia säädöksiä on myös 
jätepuitedirektiivi. 
 
Nykyisissä tuotesäädöksissä koskien akkuja ja paristoja, pakkauksia, romuajoneuvoja (ELV), sekä sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita (RoHS ja WEEE) erityisesti samat neljä ainetta, lyijy, elohopea, kadmium ja 
kuudenarvoinen kromi, ovat rajoitusten kohteena. RoHSissa rajoitetaan lisäksi bromattujen 
palonestoaineiden käyttöä, ja uusia ainerajoituksia on odotettavissa. REACH-asetuksessa rajoitettavien 
aineiden kirjo on laajempi, ja myös luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla oleviin SVHC-aineisiin liittyy 
ilmoitusvelvoitteita. 
 
Aineiden käyttöä tuotteissa voidaan rajoittaa kieltämällä aineet, rajoittamalla aineiden pitoisuutta tuotteissa 
tai käyttötarkoituksissa tai asettamalla aineiden käyttö luvanvaraiseksi. Ainerajoituksia on esimerkiksi 
REACH-asetuksessa ja tuotesäädöksissä. REACHin rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteilla lisätään tietoisuutta 
käytettävistä aineista ja pyritään näin pitämään kemikaalien käyttö hallinnassa. EoW-kriteereissä puolestaan 
rajoitetaan jätteistä hyödynnettävien uusiomateriaalien ainesisältöä. Lisäksi näille uusiomateriaaleille, jotka 
ovat lakanneet olemasta jätettä, pätevät tuotesäädökset ja REACH.  
 
Resurssitehokkuustiekartan mukaan pyritään siihen, että jätettä käsitellään EU:ssa resurssina vuoteen 2020 
mennessä. Työkaluna tähän on jätepuitedirektiivin jätehierarkia. Resurssitehokkuustiekartassa todetaan, että 
vaarallisten kemikaalien käytön välttäminen voi tehdä materiaalien kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä 
turvallisempaa, helpompaa ja edullisempaa. Jätehierarkian ensisijaisen toimenpiteen, ehkäisemisen, 
määritelmän mukaan ehkäisemisellä tarkoitetaan myös haitallisten aineiden pitoisuuden vähentämistä 
materiaaleissa ja tuotteissa. Myös tuotelainsäädännössä mainitaan vaarallisten aineiden rajoittaminen 
jätteen hyödyntämisen edistämiskeinona. REACH-asetuksella puolestaan pyritään varmistamaan ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja aineiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. Keskinäisten viittausten 
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määrä kemikaali- ja jätesäädösten tai resurssitehokkuuspolitiikan välillä on vähäinen. Tuotesäädöksissä 
tuotesuunnittelu, ainerajoitukset ja 3R-vaihe on otettu yhtä aikaa huomioon.  
 
Hyödyntämisessä jätemateriaalia käytetään hyödyksi korvaamaan muuta materiaalia. Jätehierarkian 
mukaisia hyödyntämistoimenpiteitä ovat valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys ja muu hyödyntäminen. 
Tarkka rajanveto jätteen hyödyntämiselle on vaikea määritellä ja jätelaki vaikuttaa näiltä osin paikoin 
vaikeaselkoiselta - tulkinta-avuksi on olemassa komission ympäristöpääosaston ohjedokumentti. 
Jätehierarkian mukaan ensisijainen toimenpide on uudelleenkäytön valmistelu, mutta se jää monissa 
keskusteluissa kierrätyksen varjoon. Kaikille ei ole määritelmästä huolimatta välttämättä selvää, mitä 
uudelleenkäytön valmistelu tarkoittaa, tai pysyykö jäte jätteenä kyseisessä toimenpiteessä, vai tuleeko siitä 
tuote. Kierrätyksen määritelmä ja tulkintaohjeet ovat huomattavasti seikkaperäisemmät. 
 
Selvyys siitä, onko kyseessä tuote vai jäte, on oleellinen mm. siitä näkökulmasta, mitä lainsäädäntöä on 
noudatettava. REACH ei koske jätettä ennen kuin siitä tulee tuote. Jätelainsäädännön mukaan jäte voi 
muuttua tuotteeksi kahdella tavalla: kun tuotantoprosessin jäte luokitellaan uudelleen sivutuotteeksi, tai kun 
jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit täyttyvät. Sivutuotteeksi luokitteleminen ei ole jätelainsäädännön 
määritelmien mukaista jätteen hyödyntämistä, vaikka sitä tarkastellaan tässä yhtenä jätteen 
hyödyntämisreittinä. Sen sijaan jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit liittyvät olennaisesti jätteen 
hyödyntämiseen. 
 
Tuote tai materiaalivirta saa helposti jätestatuksen, mutta sille annetaan tarkat kriteerit, milloin jäte voi lakata 
olemasta jätettä. Myös sivutuotteen kriteerit ovat vaativat. Jätettä on yksinkertaisesti aine tai esine, jonka sen 
haltija on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jäte voidaan muuttaa 
sivutuotteeksi ympäristöluvan muutoksella, mikäli sivutuotteen kriteerit täyttyvät. Jäte voi lakata olemasta 
jätettä, mikäli se on läpikäynyt hyödyntämistoimen ja sille on annettu EoW-kriteerit. Jätteen haltijalla on 
mahdollisuus päättää, onko sille kannattavampaa hakea jätteeksi luokituksen päättämistä, mikäli EoW-
kriteerit on annettu, vai käsitellä jätettä jätestatuksella sen mukaan, mitä lainsäädäntöä missäkin 
tapauksessa on noudatettava. 
 
Jätelainsäädännössä ja kemikaali- tai tuotelainsäädännössä tarkastellaan aineita ja resursseja eri 
lähtökohdista. Kemikaali- ja tuotelainsäädännössä lähtökohtana on aine, jätelainsäädännössä resursseja 
käsitellään pitkälti jätekäsitteen kautta: ajatusmaailmaa kuvaa komission ympäristöpääosaston 
jätepuitedirektiiviohjeistuksessaan esittämä jako jätteeseen ja ei-jätteeseen. 
 
Jätteiden hyödyntämisprosessissa ainerajoituksilla on vaikutusta niissä tapauksissa, joissa jätteestä tulee 
tuote. Erityisesti kierrätykseen liittyvät jätteeksi luokittelun päättymisen edellytykset, joiden mukaan 
jätteen/tuotteen on täytettävä tuotelainsäädännön ja REACHin sekä tuotestandardien asettamat vaatimukset. 
Tässä kohdassa ainerajoitukset voivat siis vaikuttaa ainakin siinä tapauksessa, että End-of-Waste -statuksen 
saavuttaminen on välttämätöntä materiaalin hyödyntämiselle jätteestä. Lisäksi jätteiden hyödyntämisessä 
energiakäyttöön on tunnettava jätteen ainesisältö ja erityisesti vaaraominaisuudet. Mikäli jäte halutaan 
luokitella uudelleen sivutuotteeksi ympäristöluvan muutoksella, on varmistuttava siitä, että ainerajoituksia 
noudatetaan. 
 
Ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö on yksi jätteen hyödyntämiseen vaikuttava tekijä useiden tekijöiden 
joukossa. Ainerajoitukset voivat joko hankaloittaa tai edistää jätteen hyödyntämistä. EU:n 
resurssitehokkuuspolitiikka kuitenkin ohjaa vahvasti jätteiden hyödyntämisen edistämiseen. 
 
Resurssitehokkuustiekartan mukaan vaarallisten aineiden käytön välttäminen voi tehdä uudelleenkäytöstä ja 
kierrätyksestä turvallisempaa, helpompaa ja edullisempaa. Nykyhetkessä tarkasteltuna uudet ainerajoitukset 
voivat tulevaisuudessa näin vaikuttaakin, mutta jätteenkäsittelyyn tulee jätteiksi muuttuneita tuotteita jopa 
vuosikymmenien ajalta, ja myös näiden tuotteiden sisältämien aineiden käsittelyyn on varauduttava. 
 
Jos eri tuotteiden ainerajoitukset eri säädöksissä ovat erilaiset, tämä voi rajoittaa jätteen 
hyödyntämismahdollisuuksia eri tuotteiksi, eri tuotteiden osiksi tai eri tuotteiden materiaaliksi tuotestatuksella. 
Mikäli eri tuotteita koskevissa säädöksissä on samat ainerajoitukset, jätemateriaalille tai osille voi löytyä 
enemmän mahdollisia käyttökohteita erilaisiin sovelluksiin. Nykyisissä tuotesäädöksissä pitkälti samat aineet 
ovat rajoitusten kohteena, mutta RoHSiin on tulossa uusia ainerajoituksia, ja aineiden rajoittamisen 
menetelmiä kehitetään. REACHin ainerajoitukset ovat laajat, ja ne on otettava huomioon kaikissa 
tapauksissa. 
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REACH-asetuksen yhdessä ainerajoituksessa annetaan jäsenvaltioille uudelleenkäytön edistämiseen liittyvä 
mahdollisuus poiketa rajoituksesta, eli poikkeuksin voidaan helpottaa jätteiden hyödyntämistä. 
Uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on helpotettu REACHissa siten, että kerran rekisteröityjä aineita ei tietyin 
edellytyksin tarvitse uudestaan rekisteröidä, kun ne palaavat jätevaiheesta tuotepuolelle kiertoon. Myös 
sivutuotteet on vapautettu rekisteröintivaatimuksesta tietyin edellytyksin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
erityisesti REACHin rekisteröintivelvoitteet, joita on tässä selvityksessä pidetty yhtenä aineiden rajoittamisen 
tai hallinnan keinona, ja myös yhdessä tapauksessa ainerajoitukset, on katsottu jätteiden hyödyntämistä 
hankaloittavaksi tekijäksi tai ylimääräiseksi taakaksi jätteiden hyödyntämistä harjoittaville toimijoille - siis 
niistä on myönnettävä vapautuksia. 
 
Erot tuotteiden käyttöiän pituudessa ja ajassa, jossa uusia ainerajoituksia annetaan, tai uusien 
ainerajoitusten ajoittumisessa tuotteiden elinkaaren aikana, voivat hankaloittaa jätteen 
hyödyntämistoimenpiteitä, joissa jätteestä pyritään tekemään tuote. Uudelleenkäytölle ja kierrätykselle voi 
aiheuttaa ongelmia, että samantyyppiset tuotteet voivat olla rakenteeltaan tai ainesisällöltään erilaisia, jos ne 
on valmistettu eri aikoina. Tähän voi vaikuttaa teknologian kehitys tai myös ainerajoitukset. Ainekiellot tai 
korvaavien aineiden käyttö ovat voineet edellyttää muutoksia tuotteisiin tai tuotantoprosesseihin, jolloin 
saman tuoteryhmän tuotteiden hyödyntämiseksi voidaan tarvita erilaisia valmiuksia. Tämä voi lisätä 
hyödyntämisen kustannuksia. Myös teknologian vanhentuminen voi haitata vanhojen tuotteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia.  
 
Resurssitehokkuuden kannalta epätoivottava tilanne on, jos ainerajoitukset tekevät jätteistä uudelleenkäyttö- 
tai kierrätyskelvottomia. Sen vuoksi tapauskohtainen harkinta voisi olla tarpeen rajoitettavia aineita 
sisältävien tuotteiden tai materiaalien uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia punnittaessa. Huomioon 
voitaisiin ottaa tuotteen tai materiaalin käyttötarkoitus, todennäköisyys jolla rajoitettavaa ainetta vapautuu 
tuotteesta tai materiaalista, ja todennäköisyys jolla ihmiset tai ympäristö altistuvat rajoitettavalle aineelle. 
 
Edellä kuvatuissa tapauksissa jätteestä pyritään tekemään hyödyntämisessä tuote, jolloin ainerajoitukset 
vaikuttavat hyödyntämiseen EoW-statuksen saavuttamisen edellytysten perusteella. Tuotestatukseen 
pyrittäessä osa jätemateriaalista voi karsiutua hyödyntämiskelvottomana ainerajoitusten takia. Sen sijaan 
hyödynnettäessä jätettä jätteenä ainerajoituslainsäädäntö ei ilmeisesti haittaa jätteen hyödyntämistä.   
 
Hyödynnettäessä jätettä jätteenä on noudatettava jätettä koskevaa lainsäädäntöä, jossa esimerkiksi jätteen 
siirto, tuonti ja vienti ovat tarkasti säänneltyä toisin kuin olisi tuotteilla, joten tuotestatuksesta voi olla hyötyä. 
Mielikuva jätteestä tavarana tai materiaalina, josta tulisi päästä eroon, voi myös olla voimakas ja näin haitata 
jätteen hyödyntämistä, joten tuotestatuksen tavoitteleminen voi monessa tapauksessa olla eduksi. Erityisesti 
kuluttajat voivat suhtautua hyvin kriittisesti jäteraaka-aineeseen. Tästä syystä jätteeksi luokittelun 
päättymisen kriteereillä voi olla suuri merkitys kierrätyksen edistämisessä, kun markkinoille saadaan tietyt 
ennalta määritellyt laatukriteerit täyttävää uusioraaka-ainetta, joka voidaan luokitella tuotteeksi ja myydä 
tuotteena. Mielikuvallisesti ja välillisesti ainerajoitukset siis edistävät jätteiden hyödyntämistä siinä 
tapauksessa, että EoW-kriteerit auttavat jäteperäistä materiaalia pääsemään irti jäteleimasta. 
 
Koska tuotestatuksen saavuttaminen voi olla tärkeää, ja koska edellytyksenä jätteen muuttumiselle tuotteeksi 
on EoW-kriteerien täyttyminen, on oleellista, että EoW-kriteereitä kehitetään. EU-tasolla on annettu ja 
odotettavissa EoW-kriteereitä muutamille materiaalivirroille, minkä lisäksi olisi oltava kansallinen valmius 
antaa kriteereitä tai myöntää jätteeksi luokittelun päättyminen sellaisille materiaalivirroille, jotka jäävät EU-
kriteerien ulkopuolelle. Jätelainsäädäntö voi siis itsessään olla kierrätyksen mahdollistaja tai kierrätyksen 
este sen mukaan, missä määrin pystytään laatimaan EoW-kriteereitä. 
 
Tuotesuunnittelulla voi olla suuri merkitys sille, missä määrin ainerajoitukset hankaloittavat jätteen 
hyödyntämistä. Mikäli tuotteet suunnitellaan rakenteellisesti sellaisiksi, että niitä voidaan mahdollisimman 
helposti käsitellä vaarallisten aineiden erottamiseksi - tai yhtä lailla arvokkaiden materiaalien talteen 
ottamiseksi - 3R-vaiheessa, ainerajoitusten merkitys jätteen hyödyntämismahdollisuuksien kannalta 
vähenee. Tämä on tietysti tuotekohtaista ja riippuu siitäkin, mikä aine ja missä muodossa on kyseessä, ja 
onko kaupallisesti saatavilla erotusteknologiaa. 
 
Vaatimus tuotelainsäädännön noudattamisesta, johon myös ainerajoitukset sisältyvät, on yksi edellytys 
sivutuotteeksi luokittelemisessa ja jätteeksi luokittelun päättymisessä ja tätä kautta jätteen hyödyntämisessä. 
Sivutuotteeksi luokitteleminen ja jätteeksi luokittelun päättyminen kuitenkin edellyttävät useita muitakin 
asioita kuin ainerajoitusten täyttämistä, eli myös muilla tekijöillä on vaikutusta jätteiden hyödyntämiseen. 
Esimerkiksi kriteerit, että tuotteen jatkokäytöstä on varmuus (sivutuote) tai että tuotteelle on markkinat tai 
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kysyntää (EoW), voivat olla vaativat täyttää. Jotta hyödyntämiskelpoisten jätemateriaalien tuottajat ja 
materiaalien potentiaaliset hyödyntäjät kohtaavat, voisi olla hyödyllistä perustaa vaikkapa ns. jätepörssi. 
Mikäli tieto tarjolla olevista materiaaleista ei kulje potentiaalisille hyödyntäjille, materiaaleja ei välttämättä 
hyödynnetä optimaalisesti. Jätemateriaalien hyödyntämiseen voi vaikuttaa myös materiaalin saannin 
epävarmuus: tarjolla olevan materiaalin määrä ja laatu vaihtelevat ja saatavuuden ennakointi voi olla 
vaikeaa. 
 

 8.2  Yrityshaastattelut 
 
Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen on nostettu tavoitteeksi valtioneuvoston hyväksymällä 
periaatepäätöksellä kansalliseksi toimintaohjelmaksi: vuoden 2012 loppuun mennessä pyrkimyksenä oli 
keventää taakkaa neljänneksellä. Hallinnollista taakkaa syntyy yrityksille lainsäädännön velvoitteiden 
täyttämisestä. Kaksi suurta EU-lainsäädäntöön liittyvää kokonaisuutta ovat ainerajoituksia sisältävä 
lainsäädäntö ja resurssitehokkuuspolitiikka, joista REACH-asetus oli komission pk-yrityksille vuonna 2012 
tekemän kyselyn mukaan kaikkein kuormittavin EU-säädös, ja resurssitehokkuusajattelu suljettuine 
ainekiertoineen, teollisine symbiooseineen ja landfill mining -ideoineen on nouseva teema, joten niiden 
yrityksille aiheuttaman hallinnollisen taakan tarkastelu on tärkeää. 
 
Selvityksessä havaittiin, että ainerajoitukset voivat sekä hankaloittaa että edistää jätteen hyödyntämistä. 
Ainerajoituksilla on vaikutusta erityisesti kun pyritään siihen, että jäte lakkaa olemasta jätettä. Osittain 
ainerajoitusten aiheuttamat hankaluudet jätteiden hyödyntämisessä tuotteeksi on otettu huomioon 
REACHissä antamalla vapautuksia rekisteröintivelvoitteista ja yhdestä rajoituksesta. Kun jäte hyödynnetään 
jätteenä, ainerajoitukset voivat hankaloittaa hyödyntämistä siten, että negatiivinen mielikuva jätteestä voi olla 
voimakas, ja epävarmuus jätemateriaalin ainesisällöstä voi lisätä tätä negatiivista käsitystä. Sen sijaan EoW-
kriteerien mukaisesti tuotteeksi muuttunut jäte täyttää todistetusti tietyt laatukriteerit ja ainerajoitukset. 
Tuotesuunnitteluvaiheessa määritettävä aineiden eroteltavuus tuotteesta 3R-vaiheessa vaikuttaa laajuuteen, 
jossa ainerajoituksilla on vaikutusta jätteen hyödyntämisessä tuotteiksi. Myös useat muut tekijät kuin 
ainerajoitukset, kuten jätetuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, vaikuttavat jätteiden 
hyödyntämiseen. 
 
Sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneista 113 yrityksestä 65 (59 %) ilmoitti hyödyntävänsä 
kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Toisaalta kierrätettyjä komponentteja ei kukaan ilmoittanut 
käyttävänsä. Kierrätettyjen komponenttien esteenä ovat muun muassa nykyiset 
energiatehokkuusvaatimukset ja elektroniikan nopea kehittyminen. Vastanneiden mielestä suurimmat 
kierrätettyjä materiaalien käyttöä estävät tekijät olivat materiaalien heikompi laatu ja soveltumattomuus, 
lainsäädäntö sekä materiaalien saatavuus. Tärkeimmät käyttöä edistävät tekijät olivat vastanneiden mielestä 
materiaalin riittävä laatu ja soveltuvuus, saatavuus sekä hinta ja kustannusvaikutus. Vastaukseen ei 
vaikuttanut päätoimiala tai yrityksen koko. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi selkeästi se, että yritykset pyrkivät välttämään jätteen statuksen muuttamista 
tuotteeksi ellei se ole taloudellisesti järkevää. Perusteluna tällä jätestatuksen säilyttämiselle on 
jätelainsäädännön helppous tuotelainsäädäntöön ja etenkin REACHiin verrattuna. Haastatellut esittivät 
toiveita, kuinka lainsäädäntöä voisi muuttaa resurssitehokkaammaksi. Haastatellut toivat ilmi myös 
lainsäädännöllisiä ristiriitoja kierrätyksen esteinä, kuten ELV-direktiivin kierrätysvaatimus vs. POP-asetuksen 
ainekiellot. 
 
On mielenkiintoista havaita, ettei haastatteluissa kukaan vastanneista ei maininnut markkinoiden pienuutta 
tai puuttumista tai välittäjien puuttumista Suomesta tai koko EU:n alueelta (pois lukien metallit) kierrätettyjen 
komponenttien ja materiaalien käyttöä estävänä tekijänä. Lainsäädäntö mainittiin vain kolmessa vastuksessa 
kierrätystä edistävänä tekijänä, mutta peräti 14 vastauksessa estävänä tekijänä.  
 

 



             37 
 

 9  CONCLUSIONS 
Administrative burden of companies will be generated e.g. fulfilling the legal requirements. Two major 
legislative entities in EU legislation are resriction of substances and resource efficiency. According to EU 
Commission survey (2012) SME companies ranked REACH regulation as the most burdensome EU 
legislation.  
 
Year 2013 The Federation of Finnish Technology Industries carried out study called 
”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana” (”Cost of environmental 
legislation during the life cycle of product”) which had three subprojects. This goal of this subproject was to 
define the effect of legislation concerning restriction of substances, especially REACH regulation, to 
utilisation of wastes and 3R thinking (reuse, reduce, recycle). Information was collected about legislation, its 
background documents and other written documents.   
 
During this study 25 companies were interviewed, and 97 companies answered internet survey (totally 113 
answers because of duplicate answers). Companies represented electronics and electrotechnical industry, 
mechanical engineering industry and metal processing industry. 
 
During the study it was observed that resctriction of substances may complicate and advance utilisation of 
wastes.  Resctriction of substances have an effect specially when waste ceases to be waste. Under REACH 
regulation waste is not under the obligation to register substances. When waste will be utilised as waste 
restriction of substances may complicate utilisation because of the strong negative image of waste. However 
when waste transforms to a product according to End-of-Waste criteria, waste will fulfill quality criteria and 
restriction of substances. Other factors than restriction of substances like demand and supply of waste 
products has also effect on utilisation of wastes. 
 
In internet survey and interviews 65 answers out of 113 (59 %) informed about utilisation of recycled 
materials in their production. On the other hand none of them used recycled components in production. Main 
reasons for not using recycled components are present energy efficiency requirements and fast development 
of electronic components. According to answers poor quality of recycled materials, legislation and availabilty 
of recycled materials are the main prohibitive factors. The most important factors advancing utilisation of 
recycled materials were availability, applicability and cost effectiviness. Answers did not depend on the size 
of the company or line of business. 
 
During the interviews it became evident that companies try to avoid transformation waste to product unless it 
is economically feasible. Reasoning for sustaining waste status is that waste legislation is far easier to cope 
with than e.g. REACH regulation. Interviewees proposed wishes in order to direct legislation into more 
resource efficient. Interviewees also presented some legal paradoxes that may hinder recycling of materials 
and components, e.g. regulation on persistent organic pollutants may hinder achieving recycling 
requirements of end-of-life vehicles. 
 
It is interesting to observe that during the interviews the lack of markets or suppliers as a factor preventing 
utilisation of  recycled materials or components was not mentioned. Three answerers said that legislation will 
advance recycling, while 14 said it will hinder recycling. 
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Lainsäädäntö 
 
Katso liite I 
 
Muut kuin liitteessä I olevat säädökset: 
 
Neuvoston asetus (EU) N:o 333/2011, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, arviointiperusteista sen 
määrittämiseksi, milloin tietyntyyppiset romumetallit lakkaavat olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla 
 
Komission asetus (EU) N:o 1179/2012, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, arviointiperusteista sen 
määrittämiseksi, milloin lasimurska lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY nojalla 
 
Komission asetus (EU) N:o 715/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, arviointiperusteista sen 
määrittämiseksi, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY nojalla 
 
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 151/2013 
 
Jäteverolaki 1126/2010 
 
 

 



 

Liite I Ainerajoituksia sisältävä ja 3R-vaihetta koskeva lainsäädäntö 
(ECHA 2011, 72–74) 
 
EU-säädöksen 
kutsumanimi 

EU-säädöksen virallinen nimi 3R Ainerajoitus tuotteissa Kansallinen toimeenpano 

Jätepuitedirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2008/98/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 

x   Jätelaki 646/2011 
Jäteasetus 179/2012 

  Neuvoston direktiivi 75/439/ETY, annettu 16 
päivänä kesäkuuta 1975, jäteöljyhuollosta  

x   Jätelaki 646/2011 

Kaivannaisjätedirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 
2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja 
direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 

x   Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997 
Maa-aineslaki 555/1981 
Maa-ainesasetus 926/2005 

Jätteensiirtoasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta 

x   Jätelaki 646/2011, 12 luku 
Rikoslaki 39/1889 
Lannoitevalmistelaki 539/2006 (1 viittaus) 

WEEE-direktiivi  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 
2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

x   Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 852/2004 

Jätelaki 646/2011 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

Paristo- ja akkudirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 
2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista ja direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 

x x Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 422/2008 
Jätelaki 646/2011 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 852/2004 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

ELV-direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 
2000, romuajoneuvoista 

x Lyijyn, elohopean, 
kadmiumin ja 
kuudenarvoisen kromin 
käyttö on kielletty 
ajoneuvoissa ja niiden 
komponenteissa 

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 572/2003 

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista 581/2004 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Jätelaki 646/2011 

 



 

Pakkausdirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 
1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä 

x Pitoisuusrajat 
pakkausmateriaalien 
raskasmetalleille, 
komissio määrittelee 
edellytykset, joilla 
pitoisuustasoja ei 
sovelleta kierrätettyihin 
materiaaleihin eikä 
suljetussa ja valvotussa 
ketjussa tapahtuviin 
tuotekiertoihin 

Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä 
962/1997 

Jätelaki 646/2011 

REACH-asetus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 
1907/2006, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), 
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, 
direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, 
komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, 
neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja 
komission direktiivien 91/155/ETY, 
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY 
kumoamisesta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 

  luvanvaraiset aineet, 
SVHC-aineet, 
ainerajoitukset 

Kemikaalilaki 744/1989, HE 38/2013 
Kemikaaliasetus 675/1993 
Rikoslaki 39/1889, luku 44 1 § ja luku 48 1 § 
Lannoitevalmistelaki 539/2006 
Kemikaaliturvallisuuslaki, Laki vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 852/2004 
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista 581/2004 
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 572/2003 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 

CLP-asetus Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 

  x Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille 
vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/2012 

Kemikaaliturvallisuuslaki, Laki vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 852/2004 
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista 581/2004 
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 572/2003 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 
Kemikaalilaki 744/1989, HE 38/2013 
Rikoslaki 39/1889 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 

 



 

Biosidiasetus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, 
annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, 
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville 
markkinoilla ja niiden käytöstä (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti) (vanha 
Biosididirektiivi, Direktiivi 98/8/EY 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta) 

  hyväksytyt tehoaineet ja 
niiden rajoitukset 

Kemikaalilaki 744/1989, HE 38/2013 

Kasvinsuojeluaineasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta 

  hyväksytyt suoja-aineet, 
tehoaineet ja apuaineet 

Rehulaki 86/2008 
Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 
Elintarvikelaki 23/2006 

Kosmetiikka-asetus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 
1223/2009, 
annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, 
kosmeettisista valmisteista 
(uudelleenlaadittu toisinto) 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

  kielletyt aineet (liite II), 
rajoitetut aineet (liite III), 
sallitut väriaineet (liite 
IV), sallitut säilöntäaineet 
(liite V), sallitut UV-
suodattimet (liite VI) 

? 

F-kaasuasetus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 842/2006, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), 
7.11.2012 annettu ehdotus COM(2012) 643 
uudeksi asetukseksi 

x fluorattujen 
kasvihuonekaasujen 
rajoitukset 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Rikoslaki 39/1889 
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita 
ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
laitteiden huollosta 452/2009 

RoHS-direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 
2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti 

  rajoitettujen aineiden 
enimmäispitoisuudet 
homogeenisessa 
materiaalissa, 
poikkeukset 

RoHS-laki 387/2013 

CPR/Rakennustuoteasetus  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden 
kaupan pitämistä koskevien ehtojen 

    Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012 
(voimassa 1.7.2013 alkaen) (vanha 230/2003) 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 

 



 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 
direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

  Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 
päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 

  Sisältää yleisiä 
määräyksiä 
materiaaleista, joista 
direktiivin tarkoittamat 
tuotteet voidaan 
valmistaa. Erityisesti 
määritetään, etteivät ne 
saa olla vaaraksi 
käyttäjien terveydelle 
eivätkä vapauttaa 
myrkyllisiä kaasuja 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, 
moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden 
perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja 
varusteista 274/2006 

MDD Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 
päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä 
laitteista 

  Sisältää yleisiä 
määräyksiä 
materiaaleista, joista 
direktiivin tarkoittamat 
tuotteet voidaan 
valmistaa. Erityisesti 
määritetään, etteivät ne 
saa olla vaaraksi 
käyttäjien terveydelle 
eivätkä vapauttaa 
myrkyllisiä kaasuja 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

AIMDD Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 
päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 

  Sisältää yleisiä 
määräyksiä 
materiaaleista, joista 
direktiivin tarkoittamat 
tuotteet voidaan 
valmistaa. Erityisesti 
määritetään, etteivät ne 
saa olla vaaraksi 
käyttäjien terveydelle 
eivätkä vapauttaa 
myrkyllisiä kaasuja. 
Määräys aineiden 
biosaatavuudesta 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

 



 

IVDD Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 
1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 

  Sisältää yleisiä 
määräyksiä 
materiaaleista, joista 
direktiivin tarkoittamat 
tuotteet voidaan 
valmistaa. Erityisesti 
määritetään, etteivät ne 
saa olla vaaraksi 
käyttäjien terveydelle 
eivätkä vapauttaa 
myrkyllisiä kaasuja 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

Leludirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 
2009, lelujen turvallisuudesta (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti) 

  Raja-arvot lelujen 
käytöstä johtuvien 
metallien 
biosaatavuudelle 

Laki lelujen turvallisuudesta 1154/2011 (vanha 287/1997) 

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä 
lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 
89/109/ETY kumoamisesta 

  Pyrkii varmistamaan, että 
lopullisessa muodossaan 
kaikki materiaalit ja 
esineet, jotka joutuvat 
kosketuksiin 
elintarvikkeiden kanssa, 
eivät siirrä aineita 
sellaisissa määrin, että 
se vaarantaisi ihmisten 
terveyden tai aiheuttaisi 
ei-hyväksyttävän 
muutoksen 
elintarvikkeiden 
koostumuksessa 

Elintarvikelaki 23/2006 

 



 

  Komission direktiivi 2002/72/EY, annettu 6 
päivänä elokuuta 2002, elintarvikkeiden 
kanssa kosketukseen joutuvista muovisista 
tarvikkeista (ETA:n kannalta merkityksellinen 
teksti) 

  Sallittujen aineiden 
luettelo (vain näitä aineita 
saa käyttää 
elintarvikkeissa ja vain 
tietyin mainituin 
edellytyksin) 
Liite II "monomeerit ja 
muut lähtöaineet" 
Tieto aineiden 
epäpuhtauksista ja 
seosten aineosista 
Yleiset ja erityiset 
siirtymärajat 

  

  Neuvoston direktiivi 78/142/ETY, annettu 30 
päivänä tammikuuta 1978, elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksiin joutuvia 
vinyylikloridimonomeeria sisältäviä 
tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 

  Siirtymärajat 
elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvien 
materiaalien 
vinyylikloridimonomeerille 

  

  Komission direktiivi 93/10/ETY 
regeneroidusta selluloosasta valmistetusta 
kalvosta tehdyistä, elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvista tarvikkeista 

  Siirtymärajat 
elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvien 
materiaalien selluloosalle 

  

  Komission asetus (EY) N:o 1895/2005, 
annettu 18 päivänä marraskuuta 2005, 
tiettyjen epoksijohdannaisten käytön 
rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja 
tarvikkeissa (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 

  Sisältää luettelon 
sallituista aineista 

  

  Komission direktiivi 93/11/ETY, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 1993, N-nitrosamiinien 
ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta 
elastomeeristä tai kumista valmistetuista 
tuttipullon tuteista ja huvituteista 

  Luettelo sallituista, 
luvanvaraisista ja 
kielletyistä 
nitrosamiineista ja N-
nitrosoituvista aineista 
elastomeerista tai 
kumista valmistetuissa 
tuteissa tai huvituteissa 

  

POP-asetus Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä 

  x Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997 

 



 

Kemikaalilaki 744/1989, HE 38/2013 
Rikoslaki 39/1889 

ODS-asetus Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta 
heikentävistä aineista, muutosasetus (EU) 
N:o 744/2010 otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 
muuttamisesta halonien kriittisten 
käyttötarkoitusten osalta 

  x Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Rikoslaki 39/1889 
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita 
ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
laitteiden huollosta 452/2009, muutos 833/2010 
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä 
aineista 262/1998 

Lannoiteasetus Asetus (EY) N:o 2003/2003 lannoitteista   x Lannoitevalmistelaki 539/2006 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lannoitevalmisteista 24/11 (ei Finlexissä) 

Pesuaineasetus Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista   x Kemikaalilaki 744/1989, HE 38/2013 
Rikoslaki 39/1889 

Sisäkaupan 
lähtöaineasetus 

Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden 
lähtöaineista 

  x Huumausainelaki 373/2008 
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta 
548/2008 
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä 
aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008 

IED Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä   ainelistoja Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 

Vesipuitedirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, 
yhteisön vesipolitiikan puitteista 

  ainelistoja Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 
1040/2006 
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja 
maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 
366/2007 
Päästökauppalaki 311/2011 
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
1299/2004 
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä 
980/2011 
Vesihuoltolaki 119/2001 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Vesilaki 587/2011 

Ekosuunnitteludirektiivi, -
asetukset 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 

  ainerajoitukset 
mahdollisia 

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja 
energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista 1005/2008 

 



 

2009, energiaan liittyvien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) 

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavista vaatimuksista 1043/2010 

 
 

 



 

Liite II REACHin, jätelainsäädännön ja resurssitehokkuusajattelun kehitys EU:ssa ja keskinäiset viittaukset 
 
Aihe Dokumentin numero Päivämäärä Dokumentin laji (tarkastellut 

kohdat) 
Viittaukset kemikaali<->jäte/Onko otettu 
huomioon ainesisältö vs. jätteiden 
hyödyntäminen? 

Huomautukset 

Kemikaali 67/548/ETY 27.6.1967 Direktiivi vaarallisten aineiden 
luokituksesta, pakkaamisesta 
ja merkinnöistä 

    

Jäte 75/442/ETY 15.7.1975 Direktiivi Ei sisällä viittauksia kemikaaleihin. Ei sisällä 
analyysia ainesisältö-jätteiden hyödyntäminen. 

  

Jäte 78/319/ETY 20.3.1978 Direktiivi myrkyllisistä ja 
vaarallisista jätteistä 

Liitteessä myrkyllisten ja vaarallisten aineiden 
ja materiaalien luettelo 

  

Jäte 91/689/ETY 12.12.1991 Direktiivi vaarallisista jätteistä Liitteessä II aineet, jotka tekevät jätteistä 
vaarallisia. Ei sisällä analyysia ainesisältö-
jätteiden hyödyntäminen. 

  

Kemikaali 1999/45/EY 31.5.1999 Direktiivi vaarallisten 
valmisteiden luokituksesta, 
pakkaamisesta ja merkinnöistä 

    

Kemikaali KOM(2001) 88 lopullinen 27.2.2001 Valkoinen kirja Tulevaa 
kemikaalipolitiikkaa koskeva 
strategia (koko asiakirja) 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen 

Strategiassa käsitellään 
REACH-järjestelmän 
luomista. 

IPP KOM(2003) 302 lopullinen 18.6.2003 Komission tiedonanto 
neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille - Yhdennetty 
tuotepolitiikka - 
Elinkaariajattelu politiikan 
perustana (koko asiakirja) 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen 

  

REACH KOM(2003) 644 lopullinen 29.10.2003 Asetusehdotus (perustelut) Sisältää viisi viittausta direktiiveihin 75/442/ETY 
ja 91/689/ETY. 

  

REACH SEC(2003) 1171 29.10.2003 Komission vaikutustenarviointi 
(koko asiakirja) 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen 

  

REACH 2005/C 294/08 25.11.2005 Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunto 
REACH-ehdotuksesta 

Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin.   

 



 

Resurssit KOM(2005) 666 lopullinen 21.12.2005 Resurssitehokkuusstrategia; 
Komission tiedonanto 
neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle, 
Resurssien kestävän käytön 
edistäminen: jätteiden 
syntymisen ehkäisemistä ja 
kierrätystä koskeva 
teemakohtainen strategia 

Viittaus: tarvittaessa tarkastellaan uudelleen 
vaarallisia aineita koskevia direktiivejä. 

  

Jäte KOM(2005) 667 lopullinen 21.12.2005 Puitedirektiiviehdotus 
(perustelut) 

Ei sisällä viittauksia kemikaaleihin. Ei sisällä 
analyysia ainesisältö-jätteiden hyödyntäminen. 

  

Jäte SEC(2005) 1681 21.12.2005 Komission vaikutustenarviointi 
KOM(2005) 666:een ja 
667:ään (koko asiakirja) 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

  

Resurssit KOM(2005) 670 lopullinen 21.12.2005 Komission tiedonanto 
neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle 
Luonnonvarojen kestävää 
käyttöä koskeva 
teemakohtainen strategia 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

  

Resurssit SEC(2005) 1683 21.12.2005 Commission Staff Working 
Document Annex to the 
Communication from the 
Commission to the Council, the 
European Parliament, the 
European Economic and Social 
Committee and the Committee 
of the Regions Thematic 
Strategy on the sustainable use 
of natural resources Impact 
Assessment  

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

  

Jäte 2006/12/EY 05.04.2006 Direktiivi, kodifioitu versio 
direktiivistä 75/442/ETY ja sen 
muutoksista 

Ei sisällä viittauksia kemikaaleihin. Ei sisällä 
analyysia ainesisältö-jätteiden hyödyntäminen. 

  

 



 

REACH (EY) N:o 1907/2006 18.12.2006 Asetus (johdanto-osa, artiklat 
ja liitteet) 

Jäte ei ole aine, seos tai esine (2 artikla). CCA-
liuoksella käsitellyn puun uudelleenkäyttö (Liite 
XVII), Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen 

Tarkasteltu REACH-
asetuksen viimeisintä 
konsolidoitua versiota 
9.10.2012, joka sisältää 
muutokset 18.9.2012 asti. 

CLP KOM(2007) 355 lopullinen 27.6.2007 Asetusehdotus (perustelut) Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin. 
Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

  

Jäte 2008/98/EY 19.11.2008 Puitedirektiivi (johdanto-osa, 
artiklat ja liitteet) 

Ei viittauksia REACHiin. Viittaus 
kemikaalilainsäädäntöön (johdanto-osan 
kappale 14). Ei sisällä analyysia ainesisältö-
jätteiden hyödyntäminen. 

  

CLP (EY) N:o 1272/2008 16.12.2008 Asetus (johdanto-osa, artiklat 
ja liitteet) 

    

Resurssit KOM(2011) 571 lopullinen 20.9.2011 Resurssitehokkuustiekartta; 
Komission tiedonanto 
Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle, 
Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa 

Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen 

  

REACH (EU) N:o 847/2012 19.9.2012 Muutosasetus (koko asiakirja) Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin. 
Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

Muutos liitteeseen XVII 
elohopean osalta. Muutos ei 
sisälly viimeisimpään 
konsolidoituun versioon. 

REACH (EU) N:o 848/2012 19.9.2012 Muutosasetus (koko asiakirja) Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin. 
Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

Muutos liitteeseen XVII 
fenyylielohopeayhdisteiden 
osalta. Muutos ei sisälly 
viimeisimpään 
konsolidoituun versioon. 

REACH (EU) N:o 126/2013 13.02.2013 Muutosasetus (koko asiakirja) Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin. 
Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

Muutos liitteeseen XVII. 
Muutos ei sisälly 
viimeisimpään 
konsolidoituun versioon. 

REACH (EU) N:o 348/2013 17.04.2013 Muutosasetus (koko asiakirja) Ei sisällä viittauksia jätteeseen tai resursseihin. 
Ei sisällä analyysia ainesisältö-jätteiden 
hyödyntäminen. 

Muutos liitteeseen XIV. 
Muutos ei sisälly 
viimeisimpään 
konsolidoituun versioon. 

 



 

Liite III Jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien ainesisältövaatimukset ja muut vaatimukset 
 
Kriteerit Tietyntyyppiset romumetallit Lasimurska Kupariromu Kierrätyspaperi 
Säädöksen tai ehdotuksen 
numero 

Neuvoston asetus (EU) N:o 
333/2011 

Komission asetus (EU) 
N:o 1179/2012 

Komission asetus (EU) N:o 715/2013 Ehdotus neuvoston asetus 
COM(2013) 502 final 

1 artikla aihe tai kohde milloin rauta-, teräs- ja 
alumiiniromu, mukaan lukien 
alumiiniseosromu, lakkaa olemasta 
jätettä 

milloin lasimateriaalin tai 
lasiesineiden tuotantoon 
uudelleen sulattamalla 
tarkoitettu lasimurska 
lakkaa olemasta jätettä  

milloin kupariromu lakkaa olemasta 
jätettä 

milloin kierrätyspaperi, 
josta saadaan paperin 
valmistuksessa käytettäviä 
paperikuituja, lakkaa 
olemasta jätettä 

3 artikla (4 artikla) piste jossa 
lakkaa olemasta jätettä 

siirrettäessä tuottajalta toiselle 
haltijalle 

siirrettäessä tuottajalta 
toiselle haltijalle 

siirrettäessä tuottajalta toiselle 
haltijalle 

siirrettäessä tuottajalta 
toiselle haltijalle 

Liite I (Liite II) luokitus, 
käyttökohde 

rauta ja teräs luokiteltava 
käytettäväksi suoraan 
metalliaineiden tai -esineiden 
tuotantoon terästehtaissa tai 
sulatoissa, alumiini luokiteltava 
käytettäväksi suoraan 
metalliaineiden tai -esineiden 
tuotannossa jalostamalla tai 
uudelleen sulattamalla 

luokiteltava välittömään 
käyttöön lasimateriaalin 
ja lasiesineiden 
tuotantoon lasitehtaissa  

luokiteltava käytettäväksi suoraan 
metalliaineiden tai -esineiden 
tuotantoon sulattamoissa, 
jalostamoissa, toistosulatuslaitoksissa 
ja muissa metallien 
tuotantolaitoksissa 

luokitellaan 
eurooppalaisen standardin 
EN 643 mukaisesti 

 



 

Liite I (Liite II) 
hyödyntämistoimesta saatavan 
materiaalin ainesisältöä koskevat 
kriteerit 

Vieraiden aineiden (hylkyaineiden) 
kokonaismäärä saa olla enintään 2 
paino-% (rauta- ja teräsromu) tai 
enintään 5 paino-% tai metallin 
saannon oltava vähintään 90 % 
(alumiiniromu) (ei-rautametallit pois 
lukien seosaineet (rauta- ja 
teräsromu)/muut metallit kuin 
alumiini ja alumiiniseokset 
(alumiiniromu), ei-metalliset aineet, 
palavat ei-metalliset aineet ja muut 
kemialliset tai orgaaniset aineet, 
suuremmat kappaleet (tiilen 
kokoiset), jotka eivät johda sähköä, 
teräksen/alumiinin ja 
alumiiniseoksien sulattamisesta, 
kuumentamisesta, pintakäsittelystä 
(mukaan lukien kaasuhöyläys), 
hiomisesta, sahaamisesta, 
hitsaamisesta ja 
polttoleikkauksesta syntyvät 
jäännösaineet 

rautametallit: ≤ 50 ppm Vieraiden aineiden kokonaismäärä 
saa olla enintään 2 paino-% (muut 
metallit kuin kupari ja kupariseokset, 
ei-metalliset aineet, palavat ei-
metalliset aineet ja muut kemialliset 
tai orgaaniset aineet, kuona, 
hehkuhilse, vaahdot, 
säkkisuodatinpöly, hiomapöly ja liete 

Paperille vieraiden 
ainesosien (materiaali, 
joka eroaa kierrätetyssä 
paperissa olevasta 
paperista ja joka voidaan 
erottaa käyttäen 
kuivalajittelutekniikoita) 
osuus saa olla enintään 
1,5 prosenttia ilma-
kuivapainosta. Esim. 
metallit, muovit, tekstiilit, 
multa, hiekka, tuhka, pöly, 
vaha, bitumi, keramiikka, 
kumi, kangas, puu, 
synteettiset orgaaniset 
aineet 

Ei ylimääräistä rautaoksidia (rauta- 
ja teräsromu) 

ei-rautametallit: ≤ 60 
ppm;  

Ei ylimääräistä metallioksidia   

ei näkyvää öljyä, öljyisiä 
emulsioita, voiteluaineita tai 
rasvaa, lukuun ottamatta vähäisiä 
määriä, jotka eivät aiheuta 
tippumista 

muut epäorgaaniset 
aineet kuin metallit ja lasi 
≤ 100 ppm, kun 
lasimurskan koko on > 
1mm; ≤ 1 500 ppm, kun 
lasimurskan koko on ≤ 1 
mm 

ei näkyvää öljyä, öljyisiä emulsioita, 
voiteluaineita tai rasvaa, lukuun 
ottamatta vähäisiä määriä, jotka eivät 
aiheuta tippumista 

ei saa sisältää 
absorboitunutta öljyä, 
liuottimia, maalia eikä vettä 
ja/tai rasvaa sisältäviä 
elintarvikkeita, jotka 
voidaan havaita 
silmämääräisellä 
tarkastuksella 

Radioaktiivisia aineita enintään 
siten, että radioaktiivisen 
romumetallin valvontaa ja siihen 
liittyviä toimintamenettelyjä 
koskevien kansallisten tai 
kansainvälisten sääntöjen 
mukaisia toimia ei tarvita  

orgaaniset aineet: ≤ 2 
000 ppm 

Radioaktiivisia aineita enintään siten, 
että radioaktiivisen romumetallin 
valvontaa ja siihen liittyviä 
toimintamenettelyjä koskevien 
kansallisten tai kansainvälisten 
sääntöjen mukaisia toimia ei tarvita  

  

 



 

ei vaarallisia aineita 
(jätepuitedirektiivin 2008/98/EY liite 
III) 

ei vaarallisia aineita 
(jätepuitedirektiivin 
2008/98/EY liite III) 

ei vaarallisia aineita 
(jätepuitedirektiivin 2008/98/EY liite 
III) 

ei vaarallisia aineita 
(jätepuitedirektiivin 
2008/98/EY liite III) 

täytettävä päätöksessä 
2000/532/EY (EU:n jäteluettelo) 
vahvistetut pitoisuusrajat 

täytettävä päätöksessä 
2000/532/EY (EU:n 
jäteluettelo) vahvistetut 
pitoisuusrajat 

täytettävä päätöksessä 2000/532/EY 
(EU:n jäteluettelo) vahvistetut 
pitoisuusrajat 

täytettävä päätöksessä 
2000/532/EY (EU:n 
jäteluettelo) vahvistetut 
pitoisuusrajat 

ei saa ylittää POP-asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 liitteessä IV 
vahvistettuja pitoisuusrajoja  

ei saa ylittää POP-
asetuksen (EY) N:o 
850/2004 liitteessä IV 
vahvistettuja 
pitoisuusrajoja  

ei saa ylittää POP-asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 liitteessä IV 
vahvistettuja pitoisuusrajoja  

ei saa ylittää POP-
asetuksen (EY) N:o 
850/2004 liitteessä IV 
vahvistettuja 
pitoisuusrajoja  

    ei saa sisältää PVC:tä pinnoitteiden, 
maalien tai jäännösmuovien 
muodossa 

  

 
 

 



 

Liite IV Kysymyksiä yrityksille 
 
Yleisten tavoitteet 
- Mitkä EU-tason ja kansalliset säädökset sisältävät tuotteiden ainerajoituksia ja mitkä säädökset koskevat 3R-vaihetta? 
- Mitä ainerajoituksia lainsäädännössä on? 
- Millä tavoin aineita rajoitetaan lainsäädännössä? 
- Missä määrin ja miten ainerajoituksia sisältävistä säädöksistä viitataan jätelainsäädäntöön ja päinvastoin? 
- Mikä on ja mikä ei ole jätettä ja mikä on tuote lainsäädännön määritelmien mukaan? 
- Mikä on ja mikä ei ole jätteiden hyödyntämistä lainsäädännön määritelmien mukaan? 
- Missä jätteiden hyödyntämisprosessin vaiheissa ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö voi vaikuttaa jätteiden hyödyntämiseen? 
- Millä tavoin ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö voi estää tai hyödyttää jätteiden hyödyntämistä? 
- Mitä muita jätteen hyödyntämistä rajoittavia tai edistäviä tekijöitä on kuin ainerajoitukset ja mikä on ainerajoitusten merkitys suhteessa näihin muihin tekijöihin? 
 
Ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö 
- Mitkä säädökset sisältävät tuotteiden ainerajoituksia ja mitkä säädökset koskevat 3R-vaihetta? 
- Mitä ainerajoituksia lainsäädännössä on? 
- Millä tavoin aineita rajoitetaan lainsäädännössä? 
- Missä määrin ja miten ainerajoituksia sisältävistä säädöksistä viitataan jätelainsäädäntöön ja päinvastoin? 
 
Jätteen hyödyntäminen 
- Mikä on ja mikä ei ole jätteiden hyödyntämistä lainsäädännön määritelmien mukaan? 
 
Tuote vs. jäte 
- Mikä on ja mikä ei ole jätettä ja mikä on tuote lainsäädännön määritelmien mukaan? 
 
Ainerajoitusten vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen 
- Millä tavoin aineita rajoitetaan lainsäädännössä? 
- Missä jätteiden hyödyntämisprosessin vaiheissa ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö voi vaikuttaa jätteiden hyödyntämiseen? 
- Millä tavoin ainerajoituksia sisältävä lainsäädäntö voi estää tai hyödyttää jätteiden hyödyntämistä? 
- Mitä muita jätteen hyödyntämistä rajoittavia tai edistäviä tekijöitä on kuin ainerajoitukset ja mikä on ainerajoitusten merkitys suhteessa näihin muihin tekijöihin? 
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