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Elina Saarinen

Valtakunnallisen jätesuunnitelman eli Valtsun 
työryhmävalmistelun loppuseminaari oli 23. 
marraskuuta. Suomen ympäristökeskuksen 

yli-insinööri Markku Kukkamäki esitteli loppusemi-
naarissa vuoteen 2016 ulottuvia Suomen jätehuollon 
suuntaviivoja.

Työryhmä viimeistelee vielä linjauksia, ennen kuin se 
luovuttaa työn ympäristöministeriölle joulukuussa.

Valtsu on strateginen suunnitelma, joka asettaa pää-
määriä tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuu-
delle, kierrätyksen tehostamiselle, vaarallisten aineiden 
hallinnalle, jätehuollon ilmastovaikutuksille sekä jättei-
den käsittelyn terveys- ja ympäristöhaitoille.

Valtsun tavoitteena on muun muassa kasvattaa uu-
siomateriaalien kysyntää, nostaa yhdyskuntajätteiden 
kierrätysastetta sekä lisätä nykyisin kaatopaikalle pääty-
vien, kierrätyskelvottomien jätejakeiden polttoa.

Ei tarkkoja
numeerisia tavoitteita

Uusi suunnitelma ei aseteta määrällisiä tavoitteita 
esimerkiksi kokonaishyötykäyttöasteelle, kuten vanha 
jätesuunnitelma teki. Sen 70 prosentin kokonais-
hyötykäyttötavoitetta yhdyskuntajätteille ei saavutettu 
määräaikaan mennessä. Loppuseminaarissa edellisen 
suunnitelman numeerisia tavoitteita luonnehdittiinkin 
heikosti perustelluiksi.

Tällä kertaa jätesuunnitelman tausta-aineistossa 
esitetään ainoastaan vaihtoehtoisia skenaarioita 
muun muassa kierrätyksen kehittymiselle eri puolilla 
Suomea vuoteen 2016 mennessä. Valtsussa korostetaan 
alueellisen jätehuollon suunnittelun ja eri toimijoiden 
yhteistyön merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Tämä valtakunnallisten numeeristen tavoitteiden 
puute kirvoitti loppuseminaarissa kriittisiä puheen-
vuoroja. Alueellisen suunnittelun harteille on jäämässä 
paljon.

”Valtsun viimeisimmässä luonnoksessa tavoitteet on 

kuvattu sanallisesti ja suuntaa-antavasti. Valtakunnal-
lisen suunnitelman pitäisi kuitenkin antaa numeerisia 
tavoitteita ja kertoa pelisäännöt niiden alueelliseen jy-
vittämiseen, ellei haluta, että kukin alueellisen suunni-
telman tekijä jyvittää ne itse”, Päivi Vilenius Hämeen 
ympäristökeskuksesta korosti.

Liiketoimintaa
kierrätyksestä

Valtsuluonnos ottaa jätteenpolttoon myönteisen 
kannan, mutta ehdottaa sille rajoja. Jäte, joka on 
edullisesti kierrätettävissä materiaalina, ei saa päätyä 
polttonieluihin.

Elinkeinoelämän keskusliiton Benny Hasenson 
kritisoi omassa puheenvuorossaan sitä, että Valtsu 
on asettamassa tiukkoja ehtoja jätteenpoltolle. Hän 
olisi myös kaivannut taloudellisten ohjauskeinojen 
rinnalle muitakin kannustimia vähentää jätteiden 
kaatopaikkasijoitusta.

”Kierrätysliiketoiminnan edistäminen on saanut 
uudessa Valtsussa kovin vähän palstatilaa. Materi-
aalitehokkuus ja luonnonvara-asiat ylikorostuvat 
Valtsussa. Jätehuolto ei voi olla keskeisin politiikan 
lohko, jolla ohjataan Suomen elinkeinoelämää”, 
Hasenson sanoi.

Eräs Valtsun listaama päämäärä on kuitenkin vah-
vistaa jätealan liiketoimintaa ja tukea Suomen roolia 
alan kansainvälisenä osaajana.

Jätteiden synnyn ehkäisy kuuluu keskeisenä tavoit-
teena EU:n jätestrategiaan. Erikoissuunnittelija Raimo 
Lilja esitteli loppuseminaarissa tätä koskevan kansal-
lisen ohjelman, joka sisällytetään jätesuunnitelmaan. 
Ohjelman lähtökohtana on tuotannon ja kulutuksen 
materiaalitehokkuuden paraneminen.

Valtsun työryhmän linjausten mukaan valmistel-
tua sihteeristön suunnitelmaluonnosta käsitellään 
vielä työryhmässä. Sen jälkeen esitys lähtee lausun-
tokierrokselle.

140 jätealan asiantuntijaa kokoontui käymään läpi valtakunnallista jätesuunnitelmaa eli Valtsua 
Helsingissä marraskuun lopussa. Ohjelmaan oli varattu paljon aikaa 

keskustelulle ja kommenttipuheenvuoroille.

Valtsu avasi sanaisen arkun
Uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa on työstetty pitkään 

työryhmissä ja seminaareissa. Nyt on valmistumassa 

periaatteellinen linjaus, mutta keskustelu jatkuu yhä.


