
 

Kiertotalous: Lisää kierrätystä ja vähemmän
kaatopaikkajätettä
 

Parlamentti tuki äänestyksessään keskiviikkona kunnianhimoisia kierrätystavoitteita,
joiden myötä EU:ssa tulee kierrättää vuoteen 2025 mennessä 55 % yhdyskuntajätteestä.
 
Jätteenkäsittelyn parantaminen voi tuoda esimerkiksi ympäristö-, ilmasto- ja terveyshyötyjä.
Jätedirektiivin uudistaminen on osa EU:n kiertotalouspolitiikkaa. Kiertotaloudessa tuotteiden,
materiaalien ja voimavarojen taloudellinen arvo pyritään säilyttämään talouden kiertokulussa
mahdollisimman pitkään.
 
 
 
Parlamentin nyt hyväksymän lainsäädännön mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 %
kotitalouksissa ja yrityksissä syntyvästä yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää. Vuodelle 2030 on
asetettu  tavoitteeksi  kierrättää  60 %  jätteestä  ja  vuodelle  2035  tavoite  on  65 %.
Pakkausmateriaalista puolestaan on tarkoitus kierrättää vuoteen 2025 mennessä 65 % ja
vuoteen 2030 mennessä 70 %. Jokaiselle pakkausmateriaalille, kuten paperille, kartongille,
muoville,  lasille,  metallille  ja  puulle,  on  asetettu  omat  kierrätystavoitteensa.  Suomessa
yhdyskuntajätteestä  kierrätetään  tai  kompostoidaan  42 %  (tilastot  vuodelta  2016).
 
 
 
Kaatopaikat
 
 
 
Uusissa säännöissä rajoitetaan myös kaatopaikkajätteen määrää. Vuoteen 2035 mennessä
kaatopaikalle  saa  sijoittaa  enintään  10 %  yhdyskuntajätteestä.  Belgiassa,  Tanskassa,
Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa yhdyskuntajätettä ei käytännössä päädy kaatopaikoille.
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• Tavoite yhdyskuntajätteen kierrättämiselle: 55% vuoteen 2025 mennessä, 60% vuoteen 2030
mennessä ja 65% vuoteen 2035 mennessä.

• Vuoteen 2035 mennessä kaatopaikalle enintään 10 % yhdyskuntajätteestä

• Tekstiileille ja vaaralliselle jätteelle erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä
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Kyproksella, Kroatiassa, Kreikassa, Latviassa ja Maltalla kaatopaikoille sen sijaan päätyy yli
kolmannes maiden yhdyskuntajätteestä. Suomessa n. 3 % jätteestä päätyy kaatopaikoille.
 
 
 
Tekstiileille  ja  vaaralliselle  jätteelle  pitää  järjestää  erilliskeräys  vuoteen 2025 mennessä.
Vuoteen 2024 mennessä myös biohajoavalle jätteelle pitää joko järjestää erilliskeräys tai se
pitää kierrättää kotona kompostoimalla.
 
 
 
Elintarvikejätteen vähentäminen puolella
 
 
 
YK:n  kestävän  kehityksen  tavoitteiden  mukaisesti  EU-maiden  pitää  pyrkiä  vähentämään
elintarvikejätettä  30  %:lla  vuoteen  2025  mennessä  ja  50  %:lla  vuoteen  2030  mennessä.
Elintarvikejätteen määrän vähentämiseksi  EU-maiden tulisi  tarjota  kannustimia myymättä
jääneiden  elintarvikkeiden  keräystä  varten  ja  niiden  jakamiseksi  turvallisesti  esimerkiksi
hyväntekeväisyysjärjestöille. Mepit totesivat myös, että kuluttajien tietämystä ”parasta ennen” ja
”käytettävä viimeistään” -merkintöjen merkityksestä tulisi parantaa.
 
 
 
Esittelijä Simona Bonafè (S&D, Italia) sanoi: ”Tämän lainsäädäntöpaketin myötä Eurooppa
sitoutuu  kestävään  taloudelliseen  ja  sosiaaliseen  kehitykseen.  Ympäristön  suojelusta  ja
teollisuuspolitiikasta tulee osa tätä kehitystä. Kiertotalous ei viittaa vain jätehuoltoon vaan on
keino ottaa talteen raaka-aineita, uudistaa tuotantojärjestelmäämme ja varmistua siitä, että
emme ylitä planeettamme kapasiteettia.”
 
 
 
Seuraavaksi
 
 
 
Parlamentti ja neuvosto pääsivät lainsäädännöstä alustavaan sopuun viime joulukuussa.
 
 
 
Parlamentti hyväksyi lainsäädännön pakkausjätteistä äänin 533 puolesta, 37 vastaan, 57 tyhjää,
lainsäädännön paristoista ja akuista äänin 568 puolesta, 42 vastaan, 28 tyhjää, lainsäädännön
jätteestä äänin 559 puolesta, 42 vastaan, 46 tyhjää ja lainsäädännön kaatopaikoista äänin 580
puolesta, 44 vastaan ja 37 tyhjää.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124814/SIMONA_BONAFE_home.html


Neuvoston pitää vielä hyväksyä uusi lainsäädäntö ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa
lehdessä.
 
 
 
Taustatietoa: Mikä on kiertotalous?
 
 
 
Kiertotaloudella  viitataan  jätteen  määrän  vähentämiseen  sekä  materiaalien  ja  tuotteiden
uusiokäyttöön, korjaamiseen, kunnostamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotalouteen siirtyminen
vähentää ympäristöön kohdistuvaa painetta, takaa raakamateriaalien riittävyyden, parantaa
kilpailukykyä, innovointia ja kasvua sekä luo työpaikkoja.
 

Yhteystiedot 
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20170120STO59356/the-circular-economy-package-new-eu-targets-for-recycling
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk


Kaatopaikat ovat jätehuollon huonoin vaihtoehto niin ympäristön kuin talouden kannalta © AP Images/European Union-EP
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