
Elina Saarinen

Jätehuollon pelisääntö-työryhmä hioi keväällä
valmiiksi esityksen jätelain muuttamisesta.
Ennen kuin esitys viedään eduskunnan käsi-
teltäväksi, alan toimijat halusivat selvittää, ku-
ka joutuisi lakimuutosten maksumieheksi.

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen esi-
tyksen taloudellisista vaikutuksista nopealla
aikataululla Juha Kailan Kasui Oy:ltä. Se val-
mistui tammikuun loppupuolella.

Selvityksessä on arvioitu karkeasti taloudel-
lisia vaikutuksia, jos yhdyskuntajätteisiin sisäl-
tyvä elinkeinojäte siirtyisi ehdotuksen mukaan
kokonaan yksityisten laitosten käsiteltäväksi.
Yksityiset jätehuoltoyritykset vaikuttaisivat
hyötyvän muutoksista liikevaihdon kasvuna.
Sen sijaan suorat vaikutukset kunnallisiin jäte-
huoltoyhtiöihin näyttävät jäävän pieniksi.

Jäteyrityksille
lisätuloja, jos...

Jätelain muutosehdotuksilla saattaa selvityk-
sen perusteella olla merkittäviä vaikutuksia
yhdyskuntajätehuollon kokonaiskustannuk-
siin. 500 miljoonan kulut nousisivat yhteensä
enimmillään kymmenen prosenttia.

Ympäristöneuvos Olli Pahkala ympäristö-
ministeriöstä korostaa, että selvityksen anta-

mat kustannusarviot ovat suuntaa-antavia ja
ne perustuvat lyhyeen tilannekatsaukseen, ei-
vät perusteelliseen tutkimukseen. Selvitysra-
portissa annetaankin lukuisia ehtoja, joiden
pitäisi toteutua, jotta kustannukset jakautuisi-
vat esitetyllä tavalla.

Selvitysraportin mukaan potit liikkuisivat jä-
tehuoltoalan toimijoiden taskusta toiseen niin,
että kauppa ja kotitaloudet sekä yksityiset ja jul-
kiset palvelut joutuisivat kaivamaan kuvettaan
jopa 30 miljoonaa euroa lisää vuosittain, koska
kuljetus- ja käsittelymaksut nousisivat.

Elinkeinojätteen jätehuoltomaksut kasvaisi-
vat enimmillään noin 20 miljoonaa euroa
vuodessa. Maksajiksi joutuisivat erityisesti pk-
yritykset suurten kaupunkikeskusten ulko-
puolella.

Valtio puolestaan menettäisi kymmeniä
miljoonia jäteveron tuoton laskiessa.

”Jos jäteverolakia ei muuteta, jäteveron
tuotto saattaa laskea maksimissaan 25 miljoo-
naa euroa, koska rejektejä ohjautuu aiempaa
enemmän yksityisille kaatopaikoille ja käsitte-
lykeskuksiin”, Pahkala referoi selvitystä.

Esityksen voittajia näyttäisivätkin olevan
yksityiset jätehuoltoalan yritykset. Elinkeino-
jätteen täydellinen erottaminen kuntien vas-
tuulla olevasta jätehuollosta lisäisi nykyhin-

noin jätehuoltoyhtiöiden liikevaihtoa noin 50
miljoonalla eurolla vuodessa. Selvityksen mu-
kaan noin puolet tästä lisäyksestä tulisi
asiakashintojen kohoamisen kautta ja puolet
jäteverohyödyn kautta. Liikevaihdon kasvu
edellyttää kuitenkin, että nykyinen yksityisten
kaatopaikkojen jäteverovapaus säilyy.

Tämä verovapaus on jo vaakalaudalla, sillä
Pahkalan mukaan ympäristöministeriö aikoo
esittää valtiovarainministeriölle jäteverolain
muutoksen kiirehtimistä niin, että myös yksi-
tyisille jäte- ja ympäristöalan kaatopaikoille
tulisi jätevero. Teollisuuden omat kaatopaikat
säilyisivät edelleen jäteveron ulkopuolella.

Viranomaisvalvontaan
yhä lisää vaatimuksia

Kunnallisille jätehuoltoyhtiöille ja kunnille ai-
heutuvat kustannukset ovat vaikeimmin selvi-
tettävissä. Etenkin välillisiä kustannuksia on
vaikea arvioida etukäteen.

”Pienenevät jätemäärät voivat lisätä paineita
jätteenkäsittelymaksujen korotuksiin”, Pahkala
arvelee.

Selvitysraportti toteaa, että kaatopaikoille jo
sijoitetun elinkeinojätteen jälkihoitokulut
saattavat tuoda kotitalouksille ja julkiselle sek-
torille lisää rahoitettavaa, jos jälkihoitovarauk-
sia ei aikanaan ole kerätty tarpeeksi.

Ehdotettu lakimuutos pakottaisi todennä-
köisesti lisäämään myös viranomaisvalvontaa
ja -seurantaa. Euromääräisiä arvioita lisäystar-
peelle ei raportti osaa antaa, koska valvonnassa
ja seurannassa on jo nyt liian vähän voimava-
roja.

Lakimuutos
huhtikuussa valtioneuvostoon

Jätelain muutosehdotus etenee huhtikuussa
valtioneuvostoon ja eduskuntakäsittelyyn.
Pahkala toivoo, että laki saataisiin virallisesti
vahvistettua alkusyksystä ja voimaan vuoden
vaihteessa. Laki tulee voimaan porrastetusti
viiden vuoden aikana. ■
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Yksityisille jätehuoltoyrityksille 
povataan 50 miljoonan euron kasvua

Pesä-ehdotuksista jätteentuottajille
kymmenien miljoonien lisälasku

Jätelakiehdotuksen 

taloudelliset vaikutukset

on arvioitu. Jätehuollon

muutokset saattavat 

aiheuttaa jätteentuottajille,

siis asukkaille sekä kaupan

ja palvelualan yrityksille,

kymmenien miljoonien 

eurojen lisäkustannukset.
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