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Euroopan komissio lupasi kunnianhimoiset kierrätys-
tavoitteet uuteen kiertotalouspakettiin, jonka se jul-
kisti loppuvuodesta 2015.

Näyttää siltä, että kun komissio otti viime hetkillä 
kiertotalouspakettiinsa mukaan Suomen kannatta-

man uudelleenkäytön huomioimisen kierrätysasteen laskennassa, 
se ei miettinyt, mitä toimenpide merkitsee kierrätystavoitteiden 
kunnianhimoisuuden kannalta.

Voimassa oleva direktiivi on asettanut tavoitteet yhdyskunta-
jätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrä-
tykselle. Uudessa ehdotuksessaan komissio sisällytti tavoitteeseen 
myös tuotteiden uudelleenkäytön laajentamalla uudelleenkäytön 
valmistelun määritelmää niin, että se sisältäisi jätteiden uudelleen-
käytön lisäksi myös tuotteiden ja niiden osien uudelleenkäytön.

Ehdotettujen laskentamallien mukaan laskien pakkausjätteen 
kierrätyksen eteen ei tarvitsisi tehdä Suomessa enää paljoakaan. 
Suomi olisi jo saavuttanut pakkausjätteiden vuoden 2030 kierrä-
tystavoitteet lähes kaikkien pakkausjätteiden osalta.

”On perusteltua kysyä, ovatko pakkausjätteen kierrätystavoitteet 
riittävän kunnianhimoisia, jos ne on jo nyt saavutettu”, myöntää 
ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä.

Ympäristöministeriö tapasi helmikuussa viranomaisia sekä pak-
kaus- ja kierrätysalan toimijoita kerätäkseen näkemyksiä uudelleen-
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käyttöasteen laskentatavoista ja kierrätyksen määritelmistä.
Tapaamisissa välittyi Levisen mukaan joidenkin toimijoiden 

huoli siitä, vaarantavatko ehdotetut uudet laskentatavat kannus-
tavuuden kierrättämiseen.

Yksi huolestuneista tahoista on Ympäristöteollisuus ja -palvelut 
YTP ry, jonka asiantuntija Katja Moliis kommentoi kierrätyk-
sen kunnianhimon vesittymistä Uusiouutisten nettisivujen Uusio-
blogissa helmikuun lopussa näin:

”Komissiolta on unohtunut tarkistaa, miten laskentamenetel-
män muutos suhteutuu tavoitteisiin. On siis tehty tavoiteasetan-
taa ilman, että laskentaperusteet ja niiden vaikutukset ovat selvät. 
Suomen luvut osoittavat aika konkreettisesti, että jotain meni pie-
leen. Kunnianhimoisiksi markkinoiduista tavoitteista saa kunnian-
himoa etsiä suurennuslasilla.”

Levisen mukaan toimijoiden ei tarvitse olla huolissaan: Ym-
päristöministeriö pyrkii pitämään huolta, että kunnianhimoisuus 
säilyy kierrätystavoitteissa.

”Valtioneuvosto haluaa, että kierrätys edistyy. Tavoitetasosta 
halutaan tehdä korkeampi kuin nykytaso. Kenenkään toimijan ei 
kannata tuudittautua siihen, että kaikki kierrätyksen edistämiseen 
tarvittava on jo tehty.”

Suomesta mallia muille
Uudelleenkäytön laskentatavat ja kierrätyksen määritelmät ovat 
herättäneet keskustelua kiertotalouspaketin jatkovalmistelussa 
Euroopan ympäristöneuvostossa. Juuri nyt EU kartoittaa lain-
säädäntöpaketin yleiskuvaa ja ongelmallisimpia kohtia.

Pohjoismaista löytyy Levisen mukaan ymmärrystä Suomen uu-
delleenkäyttöä kannattavalle linjalle, mutta on sellaisiakin jäsen-
maita, jotka vastustavat ehdotettua muotoilua.

”Monilla mailla on suurena huolena, hämärtääkö uudelleen-
käytön huomiointi kierrätystavoitteita ja millaisia vaikutuksia sillä 
on hallinnolliseen kuormaan”, Levinen toteaa ja jatkaa:

”Uudelleenkäytön valmistelun määritelmän muuttaminen on 
herättänyt aiheellistakin kritiikkiä, koska jätteiden ja tuotteiden 
niputtaminen samaan määritelmään aiheuttaa sekaannusta ja epä-
selvyyksiä jätehierarkian tulkinnan kannalta. Sen heijastusvaiku-
tukset jätesäätelyyn ovat ennakoimattomia.”

Komissio ei ole vielä arvioinut, minkälaisia vaikutuksia 
uudelleenkäytön roolin laajentamisella olisi.

Ympäristöministeriö tekee parhaillaan yhteistyössä pakkausalan 
kanssa muille jäsenmaille aineistoa, jossa kerrotaan, kuinka pak-
kausten uudelleenkäyttöjärjestelmät toimivat Suomessa ja miten 
uudelleenkäyttö meillä raportoidaan ja lasketaan. Aineiston on 
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tarkoitus konkretisoida, mitä uudelleenkäytön huomioon otta-
minen tavoitteissa tarkoittaisi.

Levinen pitää kuitenkin todennäköisenä, että komission teke-
mä ehdotus tulee muuttumaan jollain tavalla.

Yksi vaihtoehto olisi poistaa tuotteet ja niiden osat uudelleen-
käytön määritelmästä, mutta säilyttää uudelleenkäyttö laskenta-
menetelmien määrittelyssä.

YTP:n mukaan uudelleenkäytölle tulisi asettaa ihan oma ta-

voitteensa, jota pitäisi pohtia huolellisesti.
Levinen taas kannattaa uudelleenkäytön ja kierrätyksen yhdis-

tävää tavoitetta, koska se kannustaisi mutta antaisi silti jäsenmaille 
varaa valita omiin olosuhteisiinsa parhaiten soveltuvat reitit edetä 
tavoitteeseen.

”Monenlaisia ratkaisumalleja joudutaan nyt punnitsemaan, 
jotta löytyy kunnianhimoinen ja tasapainoinen ratkaisu”, hän 
toteaa. n

Suomen raportoima pakkausjätteen kierrätysaste sekä arvio yhdistetystä 
uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteesta Suomessa vuonna 2013

Pakkausmateriaali Nykyinen 
tavoite 
paino-%

Ehdotus 
v. 2025
paino-%

Ehdotus 
v. 2030
paino-%

Suomen 
raportoima 
kierrätysaste 
2013 paino-%

Arvio yhdistetystä 
uudelleenkäyttö- ja 
kierrätysasteesta 
Suomessa v. 2013

kaikki pakkaukset 55 65 75 58 83

muovi 22,5 55 – 23 74

puu 15 60 75 15 62

rautametalli 50 75 85 82 98

alumiini 75 85

lasi 60 75 85 77 83

paperi ja kartonki 60 75 85 98 98

 
Lähde:Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista jätedirektiviin muuttamiseksi, ns. U-kirje, tammikuu 2016


