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Valtioneuvoston asetus
jätteistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) jäteöljyllä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa,

alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumatonta voiteluainetta tai teollisuusöljyä;
2) öljyjätteellä jäteöljyä tai muuta öljyä sisältävää jätettä;
3) yhdyskuntajätevesilietteellä yhdyskuntien jäteveden tai muun laadultaan siihen rin-

nastettavan jäteveden puhdistamossa syntyvää lietettä, ei kuitenkaan saostus- ja umpisäi-
liölietettä;

4) taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten
välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

2 §

Jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

Tämän asetuksen liitteessä 1 on luettelo toimista, jotka ovat jätteen hyödyntämistä, ja
liitteessä 2 toimista, jotka ovat loppukäsittelyä.

3 §

Jätteen vaaraominaisuudet

Ominaisuuksista, joiden perusteella jäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, säädetään
jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2008/98/EY, jäljempänä jätedirektiivi, liitteessä III, sellaisena kuin se on
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Komission päätös 2000/532/EY (32000D0532); EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3
Komission päätös 2014/955/EU (32014D0955); EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (32006R1013); EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031); EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/850/EU (32018L0850); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 100
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/852/EU (32018L0852); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141
Neuvoston direktiivi 86/278/ETY (31986L0278); EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1010 (32019R1010); EUVL L 170, 25.6.2019, s. 115
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY (32009L0148); EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1021/2019 (32019R1021); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 45
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jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1357/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liit-
teen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden HP 14 ”ympäristölle vaarallinen” osalta
annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2017/997.

4 §

Jäteluettelo ja vaarallinen jäte

Liitteessä 3 säädetään luettelo jätteistä (jäteluettelo) sekä siitä, mitkä jäteluettelossa
mainituista jätteistä luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi.

5 §

Vapaa-ajan asunnossa syntyvä jäte

Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vapaa-ajan asunnossa syntyvää jä-
tettä on pääasiassa omaan käyttöön tarkoitetuissa kesämökeissä, vuokrattavissa lomamö-
keissä ja -osakkeissa ja muissa vastaavissa vapaa-ajan asuinrakennuksissa syntyvä jäte.
Tällaisena jätteenä ei kuitenkaan pidetä hotellinomaisia palveluja tarjoavassa lomakylässä
syntyvää jätettä.

6 §

Jätelain soveltaminen puolustusvoimien toimintaan

Jätelakia ei sen 4 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin sovelleta seuraaviin puolus-
tusvoimien toimintoihin:

1) alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen kuuluvien johtokeskus-
ten sekä valvonta- ja viestiasemien toiminnot;

2) teollisuus-, tuotanto-, varikko- ja korjaamotoiminnot;
3) valmiusmateriaalivarastointiin liittyvät toiminnot;
4) sotilasilmailu ja siihen liittyvät toiminnot;
5) alus- ja linnaketoiminnot sekä sotasatamissa suoritettavat toiminnot;
6) koe- ja tutkimustoiminnot;
7) ampuma- ja räjäytystoiminnot;
8) sotilaalliset harjoitus- ja koulutustoiminnot;
9) normaaliolojen vakaviin häiriötilanteisiin liittyvät toiminnot.

2 luku

Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset

7 §

Jätteen pakkaaminen ja merkitseminen sekä jätteestä annettavat tiedot

Jäte on tarpeen mukaan pakattava, merkittävä ja siitä on annettava tiedot siten, että jät-
teen säilyttämisestä ja kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen laadun mukainen käsittely.
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8 §

Vaarallisen jätteen pakkaus

Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava ja sen on
kestettävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuor-
mitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida vaarallisen jätteen
kanssa siten, että jätteestä aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallisen jätteen pakkaus on 1 momentissa säädettyjen vaatimusten mukainen, jos
se täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direk-
tiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, 35 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaaralli-
sia aineita tai seoksia sisältäviä pakkauksia koskevat vaatimukset.

9 §

Vaarallisen jätteen merkitseminen

Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä
turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

Jos vaarallisella jätteellä on jokin 3 §:ssä mainituissa Euroopan unionin säädöksissä tar-
koitetuista vaaraominaisuuksista HP 1–8, 10, 11 tai 14, on pakkaukseen lisäksi merkittävä
jätteen pääasiallisia vaaraominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä tehtävä CLP-asetuksessa
säädetyt varoitusmerkinnät. Jos jäte ei koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan olennaises-
ti poikkea siitä aineesta, josta jäte on pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aineen alku-
peräisessä pakkauksessa, voidaan myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia vastaavia
merkintöjä täydentämällä niitä 1 momentissa säädetyin tiedoin.

Jos vaarallisen jätteen koostumusta ei voida kohtuudella selvittää, on pakkauksessa ol-
tava suomen- ja ruotsinkielisinä:

1) merkintä ”Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättnin-
gen obekant”;

2) CLP-asetuksen mukaiset: 
a) varoitusmerkit GHS02 ja GHS06;
b) huomiosana ”Vaara. Fara.”;
c) vaaralausekkeet H225 tai H228 sekä H301, H311 ja H331;
d) turvalausekkeet P233, P235, P280, P403 ja P405.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä ei tarvitse tehdä vaarallisen jätteen

pakkaukseen, jota käytetään yksinomaan jätteen kuljettamiseen ja joka on merkitty vaa-
rallisten aineiden kuljettamisesta annettujen säännösten mukaisesti, eikä vaarallisen jät-
teen pakkaukseen, joka säilytetään turvallisuuden kannalta riittävän hyvin merkityssä vas-
taanottopaikassa.

10 §

Jätteen keräys

Kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on
järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen huolehdittava
siitä, että:

1) jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata
poiskuljetusta varten;

2) vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syvä-
keräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille;
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3) jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei aiheudu loukkaantumisen vaaraa käyttä-
jälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

4) jäteastian kanteen tai etuseinään kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa on tie-
dot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhte-
ystiedot, ja jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen asetetaan selvästi nähtäville kerät-
tävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet;

5) jäteastia tyhjennetään riittävän usein siten, että kertyvä jäte mahtuu astiaan ja astia
voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista
taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa;

6) alueellisilla vastaanottopaikoilla jäteastian täyttymistä seurataan siten, että astioiden
tyhjentäminen voidaan tehdä ajoissa ja aiheuttamatta katkoksia jätteen vastaanottoon;

7) jäteastia pidetään kunnossa ja puhdistetaan riittävän usein siten, että keräyksestä ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; sekalaisen yhdyskuntajätteen jäte-
astia kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vähintään kaksi kertaa vuodessa;

8) jätteen keräyksen johdosta roskaantunut vastaanottopaikka ja sen ympäristö siivo-
taan viivytyksettä;

9) vastaanottopaikassa on kerättävän jätteen ominaisuudet huomioon ottaen riittävän
tiivis pohja ja tarpeelliset säänkestävät katteet, vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt ja
muut rakenteet keräyksestä johtuvan terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai hai-
tan ehkäisemiseksi;

10) luvaton jätteen toimittaminen vastaanottopaikkaan estetään tarvittaessa rakenteel-
lisin ja muin teknisin keinoin.

Jätettä vastaanottopaikkaan toimittavan on pantava jäte sille varattuun jäteastiaan ja
huolehdittava siitä, ettei astia jätteen vuoksi rikkoonnu eikä tarpeettomasti likaannu. Jäte
on lajiteltava kiinteistöllä tai alueellisella vastaanottopaikalla järjestetyn erilliskeräyksen
mukaisesti.

Vastaanottopaikan järjestäjän ja jätteen kuljettajan on huolehdittava jätteen kuormaa-
misen ajoittamisesta ja muista kuljetusjärjestelyistä siten, että vastaanottopaikan läheisyy-
dessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta vastaavaa häiriötä.

Edellä 1–3 momentissa säädettyjä vaatimuksia on soveltuvin osin noudatettava myös
muun kuin yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksessä ja vastaanotos-
sa.

11 §

Jätteen kuljetus

Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä. Jäte voi-
daan kuljettaa myös peitettynä tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siitä, ettei jätettä
pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana eikä jätteestä aiheudu tapaturma-
vaaraa.

12 §

Jätteen pienimuotoinen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä, saostus- ja umpisäiliölietettä tai siihen rinnastettavaa muuta jätettä kiinteis-
töllä pienimuotoisesti käsittelevän on huolehdittava siitä, että:

1) käsittelylaitteisto sijoitetaan ja rakennetaan, ja sen käyttö ja kunnossapito hoidetaan
niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle;

2) käsittelylaitteiston kapasiteetti suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että se riittää kiin-
teistöllä syntyvän jätteen käsittelyyn käsittelyprosessin vaatima aika huomioon ottaen;

3) käsittelylaitteistoon ei sijoiteta jätteitä, joita käsittelyprosessissa ei ole suunniteltu
käsiteltäväksi tai jotka haittaavat syntyvän lopputuotteen käyttöä;
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4) jätettä käsitellään vain sitä varten suunnitellussa suljetussa laitteistossa, johon hait-
taeläinten pääsy on estetty ja josta ei pääse valumavesiä maaperään ja joka on talvella käy-
tettäessä tarvittaessa lämpöeristetty;

5) kuivakäymäläjäte, saostus- ja umpisäiliöliete sekä niihin rinnastettava muu uloste-
peräinen jäte käsitellään hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi kalkkistabiloimalla, kom-
postoimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä; jätettä kompostoitaessa käsittelyajan on
oltava vähintään yksi vuosi viimeisen ulosteperäisen jätteen lisäyksen jälkeen ennen kuin
kompostia voidaan käyttää kiinteistöllä maanparannusaineena;

6) käsittelyssä syntyvä lopputuote hyödynnetään terveyttä ja ympäristöä vaarantamat-
ta.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta pelkän puutarhajätteen pienimuotoiseen käsit-
telyyn kiinteistöllä.

Saostus- ja umpisäiliölietteen ja kuivakäymäläjätteen käytöstä maanviljelyssä sääde-
tään lannoitevalmistelaissa (539/2006) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

13 §

Jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan poistaminen käytöstä

Jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä
saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n
2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään li-
säksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:ssä. Kaatopaikkojen käytöstä poistamisesta
säädetään lisäksi kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (331/2013) ja kai-
vannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta kaivannaisjätteistä annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (190/2013).

3 luku

Viranomaiset ja asiantuntijalaitokset sekä niiden tehtävät

14 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:
1) huolehdittava ympäristönsuojelulain 222 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun

tietojärjestelmään tallentamiensa jätteitä koskevien tietojen laadunvarmistuksesta;
2) kerättävä ja hankittava jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa keskuksen toimialuetta kos-

kevaa tietoa;
3) huolehdittava jätteitä ja jätehuoltoa koskevan koulutuksen, neuvonnan, tiedotuksen

ja seurannan järjestämisestä toimialueellaan.

15 §

Suomen ympäristökeskuksen tehtävät

Suomen ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:
1) tehtävä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja jätehuoltoa koskevaa tutki-

musta ja seurantaa sekä järjestettävä näihin liittyvää koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta;
2) osallistuttava valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä jätelain nojalla annettavien

säännösten ja jäteasioita koskevien ohjeiden valmisteluun sekä seurattava valtakunnalli-
sen jätesuunnitelman toimeenpanoa;

3) osallistuttava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään talletettujen jätteitä koskevien
tietojen laadunvarmistuksen kehittämiseen.
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16 §

Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Jätelain 27 §:ssä tarkoitettuja asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia ovat toimialallaan
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruoka-
virasto, Tulli sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

4 luku

Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen

17 §

Asumisessa syntyvän biojätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän muun biojätteen kuin puutarha- tai puis-
tojätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on
viisi tai useampi asuinhuoneisto.

Yli 10 000 asukkaan taajamassa kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu eril-
liskeräys jokaiselta kiinteistöltä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta kiinteistöön, jonka biojäte
käsitellään pienimuotoisesti jätelain 41 a §:ssä säädetyn mukaisesti.

18 §

Asumisessa syntyvän pakkausjätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys

Kunnan on järjestettävä jätelain 49 a §:n mukaisesti yhteistoiminnassa pakkausten tuot-
tajayhteisön kanssa asumisessa syntyvän lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja karton-
kipakkausjätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä,
jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto.

19 §

Muun asumisessa syntyvän jätteen kiinteistöittäinen erilliskeräys

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän muun pienikokoisen metallijätteen kuin
18 §:ssä tarkoitetun pakkausjätteen ja mahdollisuuksien mukaan muun pienikokoisen
muovijätteen kuin 18 §:ssä tarkoitetun pakkausjätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta
taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto.

20 §

Kunnan järjestämä jätteen alueellinen vastaanotto

Kunnan on järjestettävä väestötiheys ja muut paikalliset olot sekä syntyvän jätteen mää-
rä ja laatu huomioon ottaen riittävä määrä alueellisia vastaanottopaikkojavähintään seu-
raaville asumisessa syntyville jätteille:

1) paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puujäte, ei kuitenkaan pakkausjäte,
19 §:ssä tarkoitettu pienikokoinen jäte eikä jätelain 48 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettu paperituote;

2) puutarhajäte;
3) tekstiilijäte;
4) suurikokoiset käytöstä poistetut esineet;
5) vaarallinen jäte eriteltynä jätelajeittain.
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Kunnan on lisäksi järjestettävä riittävä määrä alueellisia vastaanottopaikkoja seuraavil-
le jätteille:

1) 1 momentin tai 26 §:ssä säädetyn mukaisesti lajiteltu sekä sekalainen kotitalouksien
pienimuotoisissa itse tehtävissä rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvä jäte;

2) jätelain 32 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maa- ja metsätaloudessa syntyvä
vaarallinen jäte eriteltynä jätelajeittain.

21 §

Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys

Jätteen haltijan on järjestettävä jokaiselta taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla
palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä yhdyskuntajätteen eril-
liskeräys vähintään seuraavasti:

1) muu biojäte kuin puutarha- tai puistojäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kymme-
nen kilogrammaa ja sitä ei käsitellä kiinteistöllä pienimuotoisesti siten kuin 12 §:ssä sää-
detään;

2) muovipakkausjäte sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vä-
hintään viisi kilogrammaa;

3) lasipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa;
4) metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte, jos niitä syntyy viikossa yh-

teensä vähintään kaksi kilogrammaa;
5) mahdollisuuksien mukaan muu kuin 2−4 kohdassa tarkoitettu muovi-, paperi-, kar-

tonki-, lasi- ja metallijäte, puutarha- ja puistojäte, tekstiilijäte ja suurikokoiset käytöstä
poistetut esineet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu erilliskeräys voidaan järjestää yhteisesti samassa kiin-
teistössä olevien jätteen haltijoiden kesken.

Edellä 1 momentin 2−4 kohdassa tarkoitetusta tiettyä materiaalia olevasta jätteestä on
tarvittaessa lajiteltava erikseen tasalaatuinen huomattavan suurina määrinä syntyvä jäte,
jos näin järjestettävällä erilliskeräyksellä saavutetaan kierrätyksen edistämisen ja muutoin
etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta paras lopputulos.

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän 1 momentissa tarkoitetun jätteen eril-
liskeräyksen järjestää jätelain 32 §:ssä säädetyn mukaisesti kunta.

Jätteen haltijan on noudatettava edellä tässä pykälässä tarkoitettuja vaatimuksia myös
muun jätteen kuin yhdyskuntajätteen erilliskeräyksessä.

22 §

Yhdyskuntajätteen erilliskeräystä ja alueellista vastaanottoa koskevat erityiset säännökset

Edellä 17–21 §:n mukaisesti erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mah-
dollisimman suuri osa siitä valmistellaan mahdollisimman korkealaatuiseen uudelleen-
käyttöön tai kierrätykseen.

Pakkausjäte on mahdollisuuksien mukaan kerättävä yhdessä muun samaa materiaalia
olevan jätteen kanssa. Tällöin on tarvittaessa yhdessä tuottajan kanssa varmistettava, että
yhteiskeräys ei johda jätteen laadun heikkenemiseen tai muulla tavoin vähennä mahdolli-
suuksia jätteen uudelleenkäytön valmisteluun tai kierrätykseen.

23 §

Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet

Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön ja kierräte-
tään valtakunnallisesti kalenterivuosittain vähintään:

1) 55 painoprosenttia viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2025;
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2) 60 painoprosenttia viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2030;
3) 65 painoprosenttia viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2035.

24 §

Yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevien tavoitteiden 
laskenta

Arvioitaessa 23 §:ssä säädettyjen tavoitteiden saavuttamista uudelleenkäyttöön valmis-
telluksi tai kierrätetyksi yhdyskuntajätteeksi voidaan laskea ainoastaan sellaisen Suomes-
sa syntyneen yhdyskuntajätteen määrä, joka tulee tosiasiallisesti valmistelluksi uudelleen-
käyttöön tai kierrätetyksi Suomessa tai toisessa maassa, seuraavasti:

1) uudelleenkäyttöön valmistellun yhdyskuntajätteen paino lasketaan sellaisten tuot-
teiden tai tuotteiden osien painona, joista on tullut yhdyskuntajätettä ja joille on tehty kaik-
ki tarpeelliset uudelleenkäytön mahdollistavat tarkistus-, puhdistus- tai korjaustoimenpi-
teet;

2) kierrätetyn yhdyskuntajätteen paino lasketaan sellaisen jätteen painona, joka kierrä-
tysprosessissa tosiasiallisesti valmistellaan uusiksi tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi ja
josta on tarvittavin esikäsittelytoimin poistettu kierrätykseen soveltumattomat jätemateri-
aalit;

3) kierrätetyksi yhdyskuntajätteeksi voidaan laskea vain sellainen yhdyskuntajätteeksi
luokiteltava biojäte, joka on lajiteltu syntypaikalla ja erilliskerätty jätelain 15 §:n mukai-
sesti;

4) kierrätetyn yhdyskuntajätteen painoon voidaan sisällyttää yhdyskuntajätteen poltos-
sa syntyvästä jätteestä erotettujen kierrätettyjen metallien paino;

5) Euroopan unionin ulkopuolelle uudelleenkäyttöön valmistelua tai kierrätystä varten
viety yhdyskuntajäte voidaan ottaa huomioon uudelleenkäyttöön valmistellun tai kierräte-
tyn yhdyskuntajätteen painon laskennassa, jos jätteestä saadaan 39 §:ssä tarkoitetut tiedot
ja jos viejä voi jätelain 117 b §:n mukaisesti osoittaa jätteen siirron asianmukaisuuden.

Uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrän laskennassa
on lisäksi noudatettava, mitä jätedirektiivin 11 a artiklassa sekä sääntöjen vahvistamisesta
jätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ja komission täytäntöönpanopää-
töksen C(2012) 2384 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä
(EU) 2019/1004 säädetään.

25 §

Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteutta-
misesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttö-
kelpoiset rakennusosat ja -materiaalit ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän
ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

26 §

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jä-
telajeille:

1) betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jä-
telajeittain;

2) asfaltti;
3) bitumi ja kattohuopa;
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4) kipsi;
5) kyllästämätön puu;
6) metalli;
7) lasi;
8) muovi;
9) paperi ja kartonki;
10) mineraalivillaeriste;
11) maa- ja kiviaines.
Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa jätteestä

voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää materiaa-
lina mahdollisimman korkealaatuisesti.

Edellä 1 momentin 6−9 kohdassa tarkoitetusta tiettyä materiaalia olevasta jätteestä on
tarvittaessa lajiteltava erikseen tasalaatuinen huomattavan suurina määrinä syntyvä jäte,
jos näin järjestettävällä erilliskeräyksellä saavutetaan kierrätyksen edistämisen ja muutoin
etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta paras lopputulos.

Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain
17 §:ssä. POP-jätteen erillään pitämisestä ja jätehuollosta säädetään pysyvistä orgaanisis-
ta yhdisteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1021,
jäljempänä POP-asetus.

27 §

Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä koskeva tavoite

Tavoitteena on, että 25 ja 26 §:ssä tarkoitetuin toimin hyödynnetään rakennus- ja pur-
kujätteestä valtakunnallisesti kalenterivuosittain muutoin kuin energiana tai polttoaineek-
si valmistamisessa vähintään 70 painoprosenttia, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja
kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta.

28 §

Jätteen hyödyntämistä maantäytössä koskevat erityiset rajoitukset

Hyödynnettäessä jätettä maantäytössä taikka muutoin sijoittamalla tai levittämällä jä-
tettä maahan, jätteen on teknisesti ja ympäristövaikutuksiltaan sovelluttava kyseiseen
käyttötarkoitukseen ja jätettä voidaan käyttää vain se määrä, joka on ehdottoman tarpeel-
lista maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta.

Yhdyskuntajätettä ja rakennus- ja purkujätettä sekä niiden käsittelyssä syntyvää jätettä
saa hyödyntää penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maantäytös-
sä vain, jos jätteessä olevan biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritet-
tynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään kymmenen pro-
senttia. Tämä ei koske jätteen polttamisessa syntyvää lento- tai pohjatuhkaa, jos sen liuen-
neen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 milligrammaa kilogrammassa määritettynä
nesteen ja kiinteän aineen suhteessa kymmenen litraa kilogrammaa kuiva-ainetta kohden
joko jätteen omassa pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8, eikä maa- ja kiviainesjätettä.

Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen hyväksymisestä kaatopaikalle säädetään kaa-
topaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Orgaanisen hiilen kokonaismäärän, hehkutushäviön ja liuenneen orgaanisen hiilen
määrittäminen sekä näytteenotto on tehtävä 3 momentissa mainitussa asetuksessa sääde-
tyn mukaisesti.
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29 §

Käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttaminen uudelleenjakeluun

Elintarvikelain (297/2021) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun elintarvikealan toi-
mijan on luovutettava käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleenjakeluun ensisijaisesti
ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta ja kohtuulli-
sin kustannuksin.

30 §

Öljyjäte

Jätteen haltijan on järjestettävä ominaisuuksiltaan erilaisten öljyjätteiden erilliskeräys,
jollei sen järjestäminen ole teknisesti mahdotonta, kun otetaan huomioon jätteen keräyk-
sen hyvät käytännöt.

Öljyjätteen käsittelyssä on asetettava etusijalle jäteöljyn uudistaminen tai muu kierrä-
tys, joka johtaa ympäristön kannalta vähintään yhtä hyvään lopputulokseen kuin uudista-
minen.

Öljyjätteen polttamisesta säädetään lisäksi jätteen polttamisesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (151/2013).

31 §

Yhdyskuntajätevesilietteen laadun seuranta

Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on huolehdittava siitä, että lietteen laatu määrite-
tään liitteen 4 mukaisesti.

32 §

Asbestijäte

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyvä asbestijäte kerätään ja
kuljetetaan viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. Asbestijätteen säilyttämi-
sessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti suljettavia kestäviä pakkauksia, joiden mer-
kinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Niitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi kä-
siteltävä varovasti ja huolellisesti.

Asbestijätteen käsittelystä kaatopaikalla säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneu-
voston asetuksessa.

5 luku

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus jätteistä sekä siirtoasiakirja

33 §

Jätteen tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Jätelain 118 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä jät-
teestä sekä mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä vaaralli-
sesta jätteestä ja POP-jätteestä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpito
on laadittava mahdollisuuksien mukaan toimipaikoittain.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot syntyneestä jätteestä liitteen 5 mukaisesti mer-
kittyinä ja eriteltyinä:

1) jätteen määrä;
2) jätenimike ja kuvaus jätelajista;
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3) jätteen tyyppi;
4) toiminta, jossa jäte on syntynyt;
5) vaarallisesta jätteestä vaaraominaisuudet ja POP-jätteestä sen sisältämät pysyvät or-

gaaniset yhdisteet;
6) jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tunnistetiedot, jätteen käsittelypaikka sekä jät-

teen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi.
Ominaisjätemäärä on ilmoitettava jätteiden kokonaismääränä ja toiminnalle tyypillis-

ten jätteiden määränä suhteessa muuttujaan, joka mahdollisimman hyvin kuvaa toiminnan
laajuutta. Tällaisia muuttujia ovat toimialasta riippuen henkilötyövuosien määrä, liike-
vaihto, tuotannon määrä, hoitovuorokaudet, yöpymisten määrä ja liiketilan pinta-ala.

Jätelain 118 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun ympäristönsuojelulain mukaan lu-
vanvaraisen toiminnan harjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai ympä-
ristöluvassa määrättynä ajankohtana toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva yh-
teenveto 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista tiedoista valvontaviranomaiselle. Tiedot on toi-
mitettava valvontaviranomaisen tietojärjestelmään tai valvontaviranomaisen kanssa erik-
seen sovitulla tavalla.

Jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi, jätteen tuottajan on toimitettava 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot jätteen käsittelijälle.

34 §

Elintarvikealan toimijan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus elintarvikejätteestä

Jätelain 118 a §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä elintarvikejätteestä on pidettä-
vä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mu-
kaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) toiminnassa syntyvän elintarvikejätteen kokonaismäärä;
2) pääasialliset jätelajit, joista elintarvikejäte koostuu, sekä mahdollisuuksien mukaan

niiden jätenimikkeet;
3) mahdollisuuksien mukaan arvio jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintar-

vikkeen kokonaismäärästä;
4) jätteen vastaanottajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan

muualle käsiteltäväksi.
Ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraisen elintarvikealan toimijan

on vuosittain helmikuun loppuun mennessä taikka ympäristöluvassa tai ilmoituspäätök-
sessä määrättynä ajankohtana toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto 1
momentissa tarkoitetuista tiedoista valvontaviranomaiselle. Tiedot on toimitettava val-
vontaviranomaisen tietojärjestelmään tai valvontaviranomaisen kanssa erikseen sovitulla
tavalla.

35 §

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus yhdyskuntajätevesilietteestä

Sen lisäksi, mitä 33 §:ssä säädetään jätteen tuottajan kirjanpitovelvollisuudesta, yhdys-
kuntajätevesilietteen tuottajan on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa seuraavista
tiedoista liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) lietteen laatu;
2) kun hygienisoitu liete toimitetaan maanviljelykäyttöön, lietteen hygienisointitapa

taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi sekä vastaanottavan maatalouden
harjoittajan tunnistetiedot.

Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai
ympäristöluvassa määrättynä ajankohtana toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva
yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista valvontaviranomaiselle. Tiedot on toimi-
11
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tettava valvontaviranomaisen tietojärjestelmään tai valvontaviranomaisen kanssa erikseen
sovitulla tavalla.

36 §

Jätteen käsittelijän kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Jätelain 118 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa käsitellyistä jät-
teistä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpito on mahdollisuuksien mu-
kaan laadittava toimipaikoittain.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot käsitellystä jätteestä liitteen 5 mukaisesti mer-
kittyinä ja eriteltyinä:

1) jätteen määrä;
2) jätenimike ja kuvaus jätelajista;
3) jätteen tyyppi;
4) maa, josta jäte on peräisin;
5) Suomesta peräisin olevasta jätteestä toiminta, jossa jäte on syntynyt;
6) vaarallisesta jätteestä vaaraominaisuudet ja POP-jätteestä sen sisältämät pysyvät or-

gaaniset yhdisteet;
7) jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan tunnistetiedot, jos jäte tuodaan muualta;
8) jätteen käsittelytapa;
9) jätteen valmistelussa uudelleenkäyttöön, kierrätyksessä tai muussa hyödyntämises-

sä syntyvät tuotteet ja materiaalit sekä kunkin tuotteen tai materiaalin määrä ja käyttötar-
koitus;

10) jätteen käsittelyssä syntyvästä jätteestä 33 §:n 2 momentin mukaiset tiedot.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:
1) jos kysymys on laitoksesta, joka esikäsittelee yhdyskuntajätettä ennen sen hyödyn-

tämistä, arvio siitä, mikä osuus jätteen käsittelyssä syntyneestä jätteestä on peräisin yhdys-
kuntajätteestä;

2) jos kysymys on jätteenpolttolaitoksesta, jossa enintään 75 prosenttia poltetusta jät-
teestä on yhdyskuntajätettä, tiedot kaiken poltettavaksi tulevan jätteen metallipitoisuudes-
ta sekä poltettavaksi tulevan yhdyskuntajätteen metallipitoisuudesta selvitettyinä otanta-
tutkimuksella vähintään joka viides vuosi tai aina, kun on syytä olettaa, että poltetun jät-
teen koostumus on merkittävästi muuttunut;

3) jos kysymys on yhdyskuntajätteen poltossa syntyneen pohjatuhkan tai -kuonan kä-
sittelijästä, tieto siitä, miltä jätteenpolttolaitokselta käsitelty pohjatuhka tai -kuona on pe-
räisin, sekä kunkin jätteenpolttolaitoksen pohjatuhkasta ja –kuonasta erotettujen metalli-
rikasteiden määrä ja metallipitoisuus.

Jätteen käsittelijän on vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai ympäristöluvassa
määrättynä ajankohtana toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto 2 ja
3 momentissa tarkoitetuista tiedoista valvontaviranomaiselle. Tiedot on toimitettava
valvontaviranomaisen tietojärjestelmään tai valvontaviranomaisen kanssa erikseen so-
vitulla tavalla.

Jos jätteen käsittelijä on kaatopaikan pitäjä, noudatetaan 1 ja 2 momentin lisäksi, mitä
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 49 §:ssä säädetään.

37 §

Jäteöljyn käsittelijän kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Jäteöljyn käsittelijän kirjanpidossa on oltava 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot lu-
kuun ottamatta 9 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Lisäksi kirjanpidossa on oltava seuraavat
tiedot käsitellystä jäteöljystä liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) jäteöljyn tyyppi;
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2) laitoksen omassa energiankulutuksessa hyödynnetyn jäteöljyn määrä;
3) jäteöljyn käsittelyssä syntyneet tuotteet ja kunkin tuotteen määrä ja käyttötarkoitus.
Jäteöljyn käsittelijän on vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai ympäristöluvassa

määrättynä ajankohtana toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto 1 mo-
mentissa tarkoitetuista tiedoista valvontaviranomaiselle. Tiedot on toimitettava valvonta-
viranomaisen tietojärjestelmään tai valvontaviranomaisen kanssa erikseen sovitulla taval-
la.

38 §

Jätteen kuljettajan, välittäjän ja kerääjän kirjanpitovelvollisuus

Jätelain 118 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kuljetettuja, välitet-
tyjä tai kerättyjä jätteitä koskevassa kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mu-
kaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) jätteen määrä;
2) jätenimike ja kuvaus jätelajista;
3) jätteen tyyppi;
4) vaarallisesta jätteestä vaaraominaisuudet ja POP-jätteestä sen sisältämät pysyvät or-

gaaniset yhdisteet;
5) jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan tunnistetiedot;
6) jätteen kuljetuksen tai jätteen vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät;
7) jätteen vastaanottajan tunnistetiedot.

39 §

Jätettä toiseen maahan siirtävän toimijan kirjapito- ja tiedonantovelvollisuus

Jätelain 117 c §:ssä tarkoitetun toimijan on pidettävä kirjaa toiseen maahan hyödynnet-
täväksi siirretystä yhdyskuntajätteestä, jäteöljystä sekä rakennus- ja purkujätteestä. Kir-
janpitoon on sisällytettävä tarpeelliset tiedot 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän toimit-
tamiseksi.

Tiivistelmä edellistä kalenterivuotta koskevista kirjanpitotiedoista on toimitettava vuo-
sittain helmikuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle. Tiivistelmään on si-
sällytettävä seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) toiseen maahan siirretyn jätteen määrä;
2) jätenimike ja kuvaus jätelajista;
3) jätteen tyyppi;
4) toiminta, jossa jäte on syntynyt;
5) jätteen haltijan, jätettä toiseen maahan siirtävän ja toisessa maassa jätettä hyödyntä-

vän toimijan tunnistetiedot;
6) siirretyn jätteen kohdemaa.
Sen lisäksi mitä 2 momentissa säädetään, tiivistelmässä on oltava seuraavat tiedot liit-

teen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:
1) jäteöljystä jäteöljyn tyyppi;
2) yhdyskuntajätteestä uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn jätteen määrä

24 §:n mukaisesti laskettuna, jätteen käsittelytapa ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot käsit-
telytoiminnassa syntyvästä jätteestä, joka sijoitetaan kaatopaikalle tai loppukäsitellään
polttamalla;

3) rakennus- ja purkujätteestä uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn, maantäy-
tössä hyödynnetyn ja muutoin materiaalina hyödynnetyn jätteen määrä ja jätteen käsitte-
lytapa.
13
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Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei koske kirjanpitoa sellaisesta toiseen maahan
siirretystä yhdyskuntajätteestä tai rakennus- ja purkujätteestä, jonka jätehuollon järjestä-
minen kuuluu jätelain 46 §:n mukaisesti tuottajan vastuulle.

40 §

Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot

Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5
mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetie-
dot;

2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;
3) jätenimike sekä kuvaus jätelajista;
4) jätteen määrä;
5) jätteen tyyppi;
6) toiminta, jossa jäte on syntynyt;
7) mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus;
8) jätteen käsittelytapa toimituspaikassa;
9) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta;
10) jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta;
11) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja

tiedot vastaanotetun jätteen määrästä.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot

liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:
1) vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jät-

teen pakkaus- ja kuljetustapa;
2) POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus-

ja kuljetustapa;
3) jäteöljystä jäteöljyn tyyppi.

41 §

Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Jätelain 120 §:n 2 momentissa tarkoitettuun jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailu-
suunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet;
2) toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi;
3) toimet POP-jätteen tunnistamiseksi;
4) käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisis-

ta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä kä-
sittelyvaiheista;

5) toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi;
6) toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toi-

met;
7) toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi;
8) käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat;
9) käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen;
10) muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat.
14
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42 §

Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistöittäisestä 
jätteenkuljetuksesta

Jätteen kuljettajan on jätelain 39 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti annettava kun-
nan jätehuoltoviranomaiselle kustakin kiinteistöstä, jolta tämä on noutanut jätettä seuran-
tajakson aikana, vähintään seuraavat tiedot:

1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja kiinteistö- tai ra-
kennustunnus;

2)  kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden koko ja määrä jätelajeittain;
3) jäteastioiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjen-

nysväli jätelajeittain;
4) 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta tieto lietesäiliön tyypistä ja säiliön tyh-

jennyspäivämäärät, jos kysymyksessä on saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus.
Jätelain 39 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tiivistelmässä on oltava vähintään seuraavat

tiedot:
1) kunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain;
2) jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jä-

telajeittain.

43 §

Kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettavat tiedot biojätteen pienimuotoisesta 
käsittelystä kiinteistöllä

Jätteen haltijan on annettava jätelain 41 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta pienimuotoi-
sesta biojätteen käsittelystä kiinteistöllä kunnan jätehuoltoviranomaiselle vähintään seu-
raavat tiedot:

1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien
mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;

2) rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3) jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4) käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa pelkän puutarha-

jätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle

kahden kuukauden kuluessa biojätteen pienimuotoisen käsittelyn aloittamisesta. Pieni-
muotoisen käsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kah-
den kuukauden kuluessa siitä, kun toiminta lopetetaan. Tieto pienimuotoisen käsittelyn
jatkumisesta ja 1 momentin tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä vähin-
tään viiden vuoden välein.

44 §

Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle

Suomen ympäristökeskuksen on jätedirektiivin täytäntöönpanoa koskevien toimenpi-
teiden seuraamiseksi ja arvioimiseksi koottava yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa mai-
nitun direktiivin edellyttämät seurantatiedot ja huolehdittava vuosittain tietojen toimitta-
misesta Euroopan komissiolle mainitun direktiivin 37 artiklan mukaisesti. Suomen ym-
päristökeskuksen on lisäksi koottava ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytet-
täessä puhdistamolietettä maanviljelyssä annetun neuvoston direktiivin (86/278/ETY)
10 artiklassa tarkoitetut tiedot lietteistä ja niiden käytöstä sekä toimitettava tiedot Euroo-
pan komissiolle mainitun direktiivin 17 artiklan mukaisesti.
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Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen Luonnonvarakeskuksen on koottava tiedot
jätedirektiivin 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemi-
sestä sekä jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen ja muun ruokahävi-
kin määrästä, käytöstä ja käsittelystä sekä toimitettava tiedot Euroopan komissiolle mai-
nitun direktiivin 9 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6 luku

Hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyt

45 §

Hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin

Jätelain 94 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa toiminnan hyväksymiseksi
jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;
2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) jäljennös kaupparekisteriotteesta, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekiste-

riin;
4) tiedot liikenneluvasta, jos toiminta edellyttää liikennelupaa;
5) selvitys kuljetusvälineistöstä;
6) selvitys kuljetettavien tai käsiteltäväksi välitettävien jätteiden lajista ja laadusta sekä

arvio vuosittain kuljetettavasta tai välitettävästä määrästä jätelajeittain;
7) selvitys pääasiallisesta toimialueesta ja muista toimialueista;
8) selvitys toiminnanharjoittajan ammattitaidosta;
9) selvitys jätelain 95 §:ssä tarkoitetusta vakuudesta.

46 §

Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen sisältö

Jätelain 96 §:ssä tarkoitetussa jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevassa päätök-
sessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;
2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) hakemuksessa annetut olennaiset tiedot;
4) päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä tai siitä, ettei toimintaa hyväksytä jäte-

huoltorekisteriin;
5) annetut määräykset;
6) päätöksen perustelut ja sovelletut säännökset.

47 §

Jätehuoltorekisteriotteeseen sisällytettävät tiedot

Jätelain 98 §:ssä tarkoitetussa otteessa jätehuoltorekisteristä on oltava vähintään seu-
raavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;
2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) hyväksymistä koskevan päätöksen päivämäärä ja tunnistetiedot;
4) päätöksen tehnyt viranomainen ja sen yhteystiedot;
5) toiminta-alue, kuljetusvälineet ja jätteet, joita hyväksyntä koskee;
6) päätökseen liitetyt määräykset;
7) päivämäärä, johon mennessä ote on tarkistettava.
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48 §

Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa jätteen ammattimaisen keräyksen merkit-
semiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus;
2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) selvitys kerättävien jätteiden lajista ja laadusta sekä arvio vuosittain kerättävästä

määrästä jätelajeittain;
4) muusta kuin jatkuvaluonteisesta keräyksestä toiminnan arvioitu kestoaika;
5) jätteen vastaanottopaikan osoite tai muu vastaava tieto vastaanottopaikan sijainnis-

ta;
6) selvitys vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista;
7) selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä 10 §:n mukaisesti ja tiedot muista toimista

keräyksestä ja vastaanottopaikasta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkäisemiseksi;

8) selvitys jätteen kuljettamisesta käsiteltäväksi sekä suunnitellusta jätteiden käsittely-
tavasta ja -paikasta.

Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista toiminnanharjoittajan järjestä-
mään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle, jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti tai jos toiminta lope-
tetaan.

49 §

Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen sisältö

Jätelain 114 §:ssä tarkoitetussa jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntää kos-
kevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, yhteystiedot ja -henkilö sekä
laitoksen nimi ja käyntiosoite;

2) jäljennös kaupparekisteriotteesta, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekiste-
riin;

3) tiedot voimassa olevasta ympäristöluvasta sekä jätelain 114 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetusta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä;

4) kuvaus jätteistä, joille ennakkohyväksyntää haetaan mukaan lukien jätteen olomuo-
to, epäpuhtaudet ja ominaisuuksien vaihtelut;

5) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja jätteiden siirrosta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IV ja IV A mukainen jäte-
luokitus;

6) kuvaus käytettävästä hyödyntämismenetelmästä mukaan lukien hyödyntämistoi-
men luokitus liitteen 1 mukaisesti;

7) laitoksessa vuosittain hyödynnettävien jätteiden kokonaismäärä ja määrät jätelajeit-
tain sekä arvio ennakkohyväksynnän perusteella maahan tuotavan jätteen osuudesta;

8) ajanjakso, jolle ennakkohyväksyntää haetaan;
9) jätteen laadunvarmistus, kirjanpito jätteestä ja toimet, jos jätettä ei oteta vastaan vää-

rän koostumuksen tai muun syyn takia, sekä muut jätteen vastaanottojärjestelyt;
10) selvitys aiemmissa jätteen siirroissa, joissa toiminnanharjoittaja on ollut osallisena,

esiintyneistä mahdollisista ongelmista ja siitä, kuinka ne on ratkaistu.
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7 luku

Erinäiset säännökset

50 §

Valtakunnallisen jätesuunnitelman sisältö

Jätelain 87 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on oltava seuraa-
vat jätehuoltoa koskevat tiedot, jotka on tarvittaessa esitettävä alueittain eriteltyinä:

1) johtopäätökset voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumisen ja
vaikuttavuuden arvioinnista;

2) Suomessa syntyneen, Suomeen tuodun ja Suomesta viedyn jätteen määrä, laji ja al-
kuperä sekä arvio niiden kehityksestä tulevaisuudessa;

3) kuvaus jätteen keräysjärjestelmistä, mukaan lukien erilliskeräyksen maantieteelli-
nen kattavuus jätelajeittain ja arvio jätelain 15 §:n 2 momentissa säädettyjen erilliskeräys-
velvollisuutta koskevien poikkeusten soveltamisesta;

4) tärkeimmät toiminnassa olevat jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitokset, mu-
kaan lukien mahdolliset öljyjätettä, vaarallisia jätteitä, merkittäviä määriä kriittisiä raaka-
aineita sisältäviä jätteitä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säänneltyjä jätteitä koske-
vat erityisjärjestelyt, sekä tuotteiden uudelleenkäyttöä järjestävät laitokset ja yhteisöt;

5) arvio tarvittavista toimista 3 kohdassa tarkoitettujen jätteen keräysjärjestelmien toi-
mivuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä uusien keräysjärjestelmien tarpeesta;

6) arvio 4 kohdassa tarkoitettujen jätteen käsittelylaitosten uudistamistarpeesta sekä
uusien käsittelylaitosten tarpeesta, mukaan lukien niissä käsiteltävien jätteiden määrä ja
tarvittavat investointi- ja muut kustannukset, sekä kuvaus laitosten sijoittamisperiaatteis-
ta;

7) toimet, joilla ehkäistään hyödyntämiskelpoisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle;
8) jätehuollon kehittämistä koskevat tavoitteet, joihin on mahdollisuuksien mukaan si-

sällytettävä jätteen kierrätystä ja muuta hyödyntämistä koskevat määrälliset tavoitteet;
9) erityisiä jätehuolto-ongelmia aiheuttavat jätteet ja toimet ongelmien ehkäisemisek-

si;
10) toimet kaiken tyyppisen roskaantumisen ehkäisemiseksi ja roskaantuneiden aluei-

den siivoamiseksi;
11) muut kuin 5–10 kohdassa tarkoitetut toimet tunnistettujen ongelmien ratkaisemi-

seksi, mukaan lukien toimet tarvittavan valistuksen ja tiedotuksen järjestämisestä;
12) arvio taloudellisten ja muiden ohjauskeinojen käytön hyödyllisyydestä ja soveltu-

vuudesta ottaen huomioon tarve huolehtia sisämarkkinoiden häiriöttömästä toiminnasta;
13) arvio suunnitelmassa esitettyjen toimien vaikuttavuudesta suunnitelmassa asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jätelain tarkoituksen toteuttamiseksi ja säännösten
täytäntöönpanon edistämiseksi;

14) suunnitelman seuraamiseksi ja arvioimiseksi tarvittavat laatua tai määrää kuvaavat
indikaattorit ja tavoitteet, mukaan lukien syntyneen jätteen määrää ja sen käsittelyä sekä
loppukäsiteltyä tai energiana hyödynnettyä yhdyskuntajätettä koskevat indikaattorit ja ta-
voitteet.

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevassa valtakunnallisen jätesuunni-
telman osassa on oltava seuraavat tiedot:

1) kuvaus syntyneen jätteen määrän ja haitallisuuden kehityksestä vähintään viimeisen
kymmenen vuoden ajalta sekä arvio kehityksestä tulevaisuudessa;

2) kuvaus nykyisistä toimista jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja arvio
niiden vaikuttavuudesta;

3) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevat tavoitteet;
18



978/2021  
4) suunnitellut toimet jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen edistämiseksi ot-
taen huomioon jätelain 9 §:ssä säädetyt tuotteita koskevat huolehtimisvelvollisuudet ja
kiellot sekä jätedirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvoitteet ja mainitun direktii-
vin liitteissä IV ja IV a esitetyt esimerkkitoimet sekä arvio toimien hyödyllisyydestä jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi;

5) suunnitellut toimet tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 4 artiklassa tarkoi-
tettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiseksi;

6) erityinen suunnitelma elintarvikejätteen määrän vähentämiseksi;
7) laadulliset ja määrälliset indikaattorit jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä

koskevien toimien edistymisen seuraamiseksi.
Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on sisällytettävä pakkauksia ja pakkausjätteitä

koskeva osa, jossa selvitetään, miten jätelain nojalla säädettyihin pakkausten määrän vä-
hentämistä, uudelleenkäyttöä ja pakkausjätteen kierrätystä ja muuta hyödyntämistä koske-
viin tavoitteisiin päästään.

51 §

Jätteen kuljetusten ja muiden siirtojen tarkastukset

Tarkastaessaan jätelain 124 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettuja laitoksia ja yri-
tyksiä, joiden toiminnassa harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä,
toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja, toimivaltaisen
valvontaviranomaisen on käsiteltävä ja tarkasteltava tietoja ja seikkoja, jotka koskevat
siirrettävän jätteen alkuperää, laatua, määrää, toimituspaikkaa ja vastaanottajaa.

52 §

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan 
toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön sisällytettävät tiedot

Jätelain 33 §:n 2 momentissa tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa jul-
kaistavassa tarjouspyynnössä on oltava:

1) jätteen haltijan taikka jätelain 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun jätteen kuljettajan tai
muun toimijan nimi ja yhteystiedot;

2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;
3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;
4) haettava jätehuoltopalvelu ja sen kesto;
5) määräaika tarjousten tekemiselle.
Jätelain 33 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koske-

vassa pyynnössä on 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava tieto
muun palveluntarjonnan puutteen todentamisesta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa
tai, jos palvelun pyytäjänä on hankintayksikkö, internet-osoitteessa wwww.hankintail-
moitukset.fi.

53 §

Olennaiset tiedot kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaan toimitettavia jätelain 33 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuja olennaisia tietoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta
ovat:

1) sopimuspuolten nimet ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnukset;
2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;
3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;
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4) jätehuoltopalvelun luonne ja kesto;
5) palvelun hinta.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

54 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.
Tällä asetuksella kumotaan jätteistä annettu valtioneuvoston asetus (179/2012), kuiten-

kin niin, että asetuksen 16 §:n 1 momentin kumoaminen tulee voimaan vasta 1 päivänä
heinäkuuta 2022, asetuksen 20−23 §:n kumoaminen tulee voimaan vasta 1 päivänä tam-
mikuuta 2022 ja 24 §:n 1 ja 2 momentin kumoaminen tulee voimaan vasta 1 päivänä syys-
kuuta 2022.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leeseen jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen, sovelletaan sen sijasta tätä asetus-
ta.

Edellä 33−39 §:ssä tarkoitettuja kirjanpito-ja tiedonantovelvollisuuksia sovelletaan
seuraavasti:

1) 33 §:ssä tarkoitettua jätteen tuottajan velvollisuutta 1 päivästä tammikuuta 2022;
2) 34 §:ssä tarkoitettua elintarvikealan toimijan velvollisuutta 1 päivästä tammikuuta

2022, kuitenkin niin, että 2 momentissa tarkoitettu yhteenveto on toimitettava valvontavi-
ranomaiselle ensimmäisen kerran helmikuun loppuun mennessä tai ympäristöluvassa tai
ilmoituspäätöksessä määrättynä ajankohtana vuonna 2024;

3) 35 §:ssä tarkoitettua yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan velvollisuutta 1 päivästä
tammikuuta 2022;

4) 36 §:ssä tarkoitettua jätteen käsittelijän velvollisuutta 1 päivästä tammikuuta 2022,
kuitenkin niin, että 3 momentissa tarkoitettuja velvoitteita sovelletaan vasta 1 päivästä
tammikuuta 2023;

5) 37 §:ssä tarkoitettua jäteöljyn käsittelijän velvollisuutta 1 päivästä tammikuuta
2022;

6) 38 §:ssä tarkoitettua jätteen kuljettajan, välittäjän ja kerääjän velvollisuutta 1 päi-
västä tammikuuta 2022;

7) 39 §:ssä tarkoitettua jätettä toiseen maahan siirtävän velvollisuutta 1 päivästä tam-
mikuuta 2022, kuitenkin niin, että pykälässä tarkoitettu tiivistelmä on toimitettava Suo-
men ympäristökeskukselle ensimmäisen kerran helmikuun loppuun mennessä vuonna
2023.

55 §

Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Kunnan on järjestettävä 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu asumisessa syntyvän biojät-
teen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2022 ja 17 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu erilliskeräys viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2024.

Kunnan on järjestettävä 18 §:ssä tarkoitettu asumisessa syntyvän pakkausjätteen erillis-
keräys yhteistoiminnassa pakkausten tuottajayhteisön kanssa ja 19 §:ssä tarkoitettu muun
asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2023.

Kunnan on järjestettävä 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan hallinto- ja palvelutoi-
minnassa syntyvän biojätteen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2022 ja
muun kuin biojätteen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2023.
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Kunnan on järjestettävä 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tekstiilijätteen alu-
eellinen vastaanotto viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2023.

Jätteen haltijan on järjestettävä 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu jätteen erilliskeräys vii-
meistään 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu ra-
kennus- ja purkujätteen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Siirtoasiakirjoihin tulee merkitä 40 §:n mukaiset tiedot viimeistään 1 päivästä syyskuu-
ta 2022.

Helsingissä 18.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Ympäristöneuvos Riitta Levinen
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Liite 1 

 

HYÖDYNTÄMISTOIMET 

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi 1)  

R 1.1 Käyttö polttoaineena jätteenpolttolaitoksissa 1) 

R 1.2  Käyttö polttoaineena jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa kuten voima- tai 
lämpökattilalaitoksessa tai prosessiuunissa 

R 2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen 

R 3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liu-
ottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismene-
telmät  

R 3.1 Orgaanisen jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön 

R 3.2 Orgaanisen jätteen aerobinen käsittely, jossa syntyvä tuotos käytetään kier-
rätettynä tuotteena, materiaalina tai aineena lannoitukseen tai maanparan-
nukseen 

R 3.3 Orgaanisen jätteen anaerobinen käsittely, jossa syntyvä tuotos käytetään 
kierrätettynä tuotteena, materiaalina tai aineena lannoitukseen tai maanpa-
rannukseen 

R 3.4 Orgaanisen jätteen kaasuttaminen, ml. pyrolyysi, kun syntyviä ainesosia 
käytetään kemikaaleina 

R 3.5 Orgaanisen jätteen muu kierrätys (lukuun ottamatta R 3.2−R 3.4) 

R 3.6 Orgaanisen jätteen käyttö maantäyttöön 

R 3.7 Orgaanisen jätteen muu hyödyntäminen materiaalina (lukuun ottamatta      
R 3.1−3.6) 

R 4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto 

R 4.1 Metallipitoisen jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön 

R 4.2 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys 

R 4.3 Metallien ja metalliyhdisteiden muu hyödyntäminen 

R 5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto 

R 5.1 Epäorgaanisen jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön 

R 5.2 Epäorgaanisen jätteen (esimerkiksi epäorgaanisten rakennusmateriaalien) 
kierrätys 

R 5.3 Epäorgaanisen jätteen hyödyntäminen maantäytössä 

R 5.4 Maan puhdistus, joka johtaa maa-aineksen hyödyntämiseen  

R 5.5 Epäorgaanisen jätteen muu hyödyntäminen materiaalina (lukuun ottamatta 
R 5.3 ja R 5.4). 

R 6 Happojen tai emästen uudistaminen 

R 7 Päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyödyntäminen 
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R 8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 

R 9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö 

R 9.1 Jäteöljyn uudistaminen perusöljyksi 

R 9.2 Jäteöljyn muu kierrätys (lukuun ottamatta R 9.1) 

R 10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että 
sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus 

R 11 Toimissa R 1–R 10 syntyneiden jätteiden käyttö 

R 12 Jätteiden vaihtaminen jonkin toimista R 1–R 11 soveltamiseksi jätteeseen 2)  

R12.1 Jäteperäisen polttoaineen valmistus ennen sen toimittamista hyödynnettä-
väksi energiana (R 1) 

R12.2 Jätteiden siirtokuormaus ja esikäsittely kuten varastointi, lajittelu, yhdistä-
minen, paloittelu, murskaus ja paalaus, ennen jätteen varsinaista hyödyntä-
mistä (lukuun ottamatta R 12.1) 

R 13 Jätteen varastointi ennen sen toimittamista johonkin toimista R 1–R 12, lu-
kuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskul-
jetusta 3)  

1) Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitettuihin jätteen-
polttolaitoksiin ainoastaan, jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,65. 
Energiatehokkuuden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 
Energiatehokkuus = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) jossa: 
− Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun energian määrä vuodessa. Ep lasketaan kertomalla säh-
könä tuotettu energia 2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi). 
− Ef on se energiamäärä vuodessa, joka on saatu höyryn tuotannossa käytettävistä polttoai-
neista (GJ/vuosi). 
− Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä energiamäärä vuodessa; se on laskettu käyttäen jät-
teen nettolämpöarvoa (GJ/vuosi). 
− Ei on muualta toimitetun energian määrä, Ew:tä ja Ef:ää (GJ/vuosi) lukuun ottamatta. 
− 0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä. 
Kaavaa sovelletaan jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan viiteasiakirjan mukai-
sesti. 
2) Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, tähän voi sisältyä alustavia toimia ennen jätteen hyödyn-
tämistä, esikäsittely mukaan lukien, esimerkiksi purkaminen, lajittelu, murskaaminen, paalaus, 
pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus, uudelleenpakkaaminen, erottelu, yhdistäminen tai 
sekoittaminen ennen jonkin toimista R 1−R 11 soveltamista jätteeseen. 
3) Väliaikaisella varastoinnilla tarkoitetaan jätelain 6 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettua 
tilapäistä varastointia
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Liite 2 

LOPPUKÄSITTELYTOIMET 

 

D 1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle 

D 2 Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottami-
nen maaperässä 

D 3 Syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupui-
hin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin 

D 4 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, 
lammikoihin tai patoaltaisiin 

D 5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osas-
toihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä 

D 6 Päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta meriä 

D 7 Päästäminen mereen, mukaan lukien sijoittaminen merenpohjaan 

D 8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdis-
teitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista D 1–D 12 

D 9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa 
syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista D 1–D 12, 
kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla 

D 10 Polttaminen maalla 

D 11 Polttaminen merellä 1)  

D 12 Pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittaminen kaivokseen 

D 13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 12 2)  

D 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 13 

D 15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 14, lukuun ottamatta 
väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta 3)  

 
1) Tämä toimi on kielletty Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännössä sekä kansainvälisissä 
yleissopimuksissa. 
2) Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä toteutettavia 
alustavia toimia, esikäsittely mukaan lukien, esimerkiksi lajittelu, murskaaminen, paalaus, pel-
letointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus tai erottelu ennen jonkin toimista D 1–D 12 sovelta-
mista jätteeseen. 
3) Väliaikaisella varastoinnilla tarkoitetaan jätelain 6 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettua 
tilapäistä varastointia. 
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Liite 3 

JÄTELUETTELO: YLEISIMMÄT JÄTTEET SEKÄ VAARALLISET JÄTTEET 

1. Määritelmät 
 
Tässä liitteessä tarkoitetaan: 
 
1) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa 
vahvistetut kriteerit; 
 
2) raskasmetalleilla kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, eloho-
pea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet me-
tallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi; 
 
3) PCB:llä polykloorattuja bifenyylejä, polykloorattuja terfenyylejä, monometyylitetrakloori-
difenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyyli-
metaania sekä seosta, jossa on mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosent-
tia; 
 
4) siirtymämetalleilla skandium-, vanadiini-, mangaani-, koboltti-, kupari-, yttrium-, niobium-, 
hafnium-, volfram-, titaani-, kromi-, rauta-, nikkeli-, sinkki-, zirkonium-, molybdeeni- ja tan-
taaliyhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet metallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaa-
rallisiksi aineiksi; 
 
5) stabiloinnilla prosesseja, jotka muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten 
vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi; 
 
6) kiinteytyksellä prosesseja, jotka muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäai-
neiden avulla muuttamatta jätteen kemiallisia ominaisuuksia; 
 
7) osittain stabiloituneilla jätteillä jätteitä, jotka sisältävät stabilointiprosessin jälkeen vaaralli-
sia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi ja joita voi joutua ym-
päristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa. 
 
2. Arviointi ja luokittelu 
 
2.1. Jätteen vaaraominaisuuksien arviointi 
 
Jätteen vaaraominaisuuksia arvioitaessa on sovellettava 3 §:ssä tarkoitetuissa Euroopan unio-
nin säädöksissä vahvistettuja perusteita. Vaaraominaisuuksien HP 4, HP 6, HP 8 ja HP 14 
osalta arvioinnissa on sovellettava mainituissa säädöksissä ilmoitettuja yksittäisten aineiden 
raja-arvoja. Jos aineen pitoisuus jätteessä on pienempi kuin sen raja-arvo, ainetta ei oteta huo-
mioon kynnysarvoja koskevissa laskelmissa. Jos jätteen vaaraominaisuus on arvioitu testillä ja 
käyttämällä mainituissa säädöksissä ilmoitettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, testin tu-
lokset jäävät voimaan. 
 
2.2. Jätteen luokitteleminen vaaralliseksi jätteeksi 
 
Jäteluettelossa tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet ovat vaarallisia jätteitä, 
jollei jätelain 7 tai 112 §:n nojalla yksittäistapauksessa toisin päätetä. 
 
Sellaisiin jätteisiin, jotka voivat kuulua sekä vaarallisen että vaarattoman jätteen nimikkee-
seen, sovelletaan seuraavaa: 
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a) Jäteluettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty nimike, jossa on erityinen tai yleinen viittaus 
vaarallisiin aineisiin, liitetään jätteeseen ainoastaan, jos siinä on näitä vaarallisia aineita sellai-
sina pitoisuuksina, että jätteellä on yksi tai useampi vaaraominaisuuksista HP 1–HP 8 tai HP 
10–HP 15, sellaisina kuin ne on lueteltu 3 §:ssä tarkoitetuissa Euroopan unionin säädöksissä. 
Vaaraominaisuuden HP 9 arviointi on tehtävä asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. 
 
b) Vaaraominaisuus voidaan arvioida selvittämällä aineen pitoisuus jätteessä 3 §:ssä tarkoitet-
tujen Euroopan unionin säädösten mukaisesti, tai jollei CLP-asetuksessa muuta yksilöidä, suo-
rittamalla testi testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lu-
pamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 tai muiden kansainvälisesti tunnustettujen tes-
timenetelmien ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon CLP-asetuksen 7 artikla eläimillä ja 
ihmisillä tehtävästä testauksesta. 
 
c) Jätteet, jotka sisältävät polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja 
(PCDD/PCDF), DDT:tä (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani), klordaania, hek-
sakloorisykloheksaaneja (myös lindaani), dieldriiniä, endriiniä, heptaklooria, heksaklorobent-
seeniä, klooridekonia, aldriinia, pentaklooribentseeniä, mireksiä, toksafeenia, heksabromibi-
fenyyliä tai PCB:tä yli POP-asetuksen liitteessä IV säädettyjen pitoisuusrajojen, on luokitel-
tava vaarallisiksi jätteiksi. 
 
d) 3 §:ssä tarkoitetuissa Euroopan unionin säädöksissä määriteltyjä vaaraominaisuuksien pitoi-
suusrajoja ei sovelleta massiivisessa muodossa oleviin puhtaisiin metalliseoksiin (lejeerinkei-
hin), jotka eivät ole vaarallisten aineiden saastuttamia. Metalliseokset, jotka mainitaan erityi-
sesti jäteluettelossa ja on merkitty tähdellä (*), luokitellaan kuitenkin vaarallisiksi jätteiksi. 
 
e) Seuraavat CLP-asetuksen liitteeseen VI sisällytetyt huomautukset voidaan tarvittaessa ottaa 
huomioon määriteltäessä jätteiden vaaraominaisuuksia: 
 

• 1.1.3.1. Aineiden tunnistetietoja, luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: 
Huomautukset B, D, F, J, L, M, P, Q, R ja U. 
 
• 1.1.3.2. Seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset 1, 2, 
3 ja 5. 

 
f) Jätteen vaaraominaisuuksien edellä esitetyn arvioinnin perusteella jätteelle osoitetaan jäte-
luettelosta asianmukainen jätenimike. 
 
3. Jäteluettelo 
 
Luettelo koostuu kuusinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista jätenimikkeistä sekä kaksi- 
ja nelinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista nimikeryhmäotsikoista. Jäte luokitellaan lu-
ettelon mukaisiin jätenimikkeisiin seuraavasti: 
 
a) Jätteen alkuperää vastaava kuusinumeroisella tunnusnumerolla varustettu jätenimike, lu-
kuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä nimikkeitä, etsitään nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20. 
Tiettyjen tuotantoyksiköiden toiminta voidaan joutua luokittelemaan useisiin eri nimikeryh-
miin. Esimerkiksi autojen valmistuksessa syntyvä jäte voi prosessin eri vaiheiden perusteella 
kuulua nimikeryhmiin 12, 11 ja 08. 
 
b) Jos nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20 ei löydy asianmukaista nimikettä jätteen luokittele-
miseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15. 
 
c) Jos mikään edellä mainituista nimikeryhmien nimikkeistä ei sovellu kyseiselle jätteelle, jäte 
luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti. 
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d) Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään a alakohdassa tarkoite-
tussa luettelon osassa olevaa tunnusnumeroa 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muu-
alla). 
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SISÄLLYS 

01 Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhinnassa sekä fysikaalisessa ja kemiallisessa 
käsittelyssä syntyvät jätteet 

02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuk-
sessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet 

03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa 
syntyvät jätteet 

04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet 
05 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät 

jätteet 

06 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 
07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 
08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä pai-

novärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

09 Valokuvateollisuuden jätteet 
10 Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet 
11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-

rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät jätteet. 

12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syn-
tyvät jätteet 

13 Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 
kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä) 

14 Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen jätteet (lukuun ottamatta nimike-
ryhmiä 07 ja 08) 

15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei 
ole mainittu muualla 

16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa 
17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset 

mukaan luettuina) 

18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jät-
teet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoito-
toiminnassa) 

19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuus-
käyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 

20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja 
muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina 
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01 MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA 
SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT 
JÄTTEET 

  

01 01 mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 
01 01 01 metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 
01 01 02 muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 
  

01 03 metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
01 03 04* sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat 
01 03 05* muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
01 03 06 muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat 
01 03 07* muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, 

jotka sisältävät vaarallisia aineita 

01 03 08 muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 
01 03 09 muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä puna- 

lieju 

01 03 10* muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä puna- 
lieju, joka sisältää vaarallisia aineita 

01 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
  

01 04 muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

01 04 07* muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 
jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

01 04 08 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske 
01 04 09 hiekka- ja savijätteet 
01 04 10 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 
01 04 11 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet 
01 04 12 muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuk- 

sessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet 

01 04 13 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät 
jätteet 

01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
  

01 05 porauslietteet ja muut porausjätteet 
01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet 
01 05 05* öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet 
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
01 05 07 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet 

ja -jätteet 
01 05 08 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -

jätteet 

01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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02 MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, MET- 
SÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELIN- 
TARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄT-
TEET 

 

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästykses- 
sä ja kalastuksessa syntyvät jätteet 

02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet 
02 01 02 eläinkudosjätteet 
02 01 03 kasvijätteet 
02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 
02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut 

ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet 
02 01 07 metsätalouden jätteet 
02 01 08* maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
02 01 09 muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet 
02 01 10 metallijätteet 
02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuk- 
sessa syntyvät jätteet 

02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet 
02 02 02 eläinkudosjätteet 
02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 
02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan 
valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauut- 
teen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet 

02 03 01 pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet 
02 03 02 säilöntäainejätteet 
02 03 03 liuotinuuton jätteet 
02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 
02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet 
02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines 
02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 
02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet 
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02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 
02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet 
02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 
02 06 02 säilöntäainejätteet 
02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa 
(lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) 

02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jät- 
teet 

02 07 02 alkoholin tislausjätteet 
02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 
02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

03 PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, 
PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

  

03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet 
03 01 01 kuori- ja korkkijätteet 
03 01 04* sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka si- 

sältävät vaarallisia aineita 
03 01 05 muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjai- 

set levyt (kuten lastulevy ja vaneri) 
03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

03 02 puunsuojauksessa syntyvät jätteet 
03 02 01* halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit 
03 02 02* klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit 
03 02 03* organometalliset puunsuojakemikaalit 
03 02 04* epäorgaaniset puunsuojakemikaalit 
03 02 05* muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
03 02 99 puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla 

  

03 03 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet 
03 03 01 kuori- ja puujätteet 
03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä) 
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet 
03 03 07 keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet 
03 03 08 kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet 
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03 03 09 meesajäte 
03 03 10 mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällys- 

tysainelietteet 
03 03 11 muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

04 NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET 
  

04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet 
04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet 
04 01 02 kalkitusjätteet 
04 01 03* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia 
04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset 
04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia 
04 01 06 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia 
04 01 07 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kro- 

mia 
04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly) 
04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet 
04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet 
04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit) 
04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha) 
04 02 14* orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet 
04 02 15 muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet 
04 02 16* vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit 
04 02 17 muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit 
04 02 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
04 02 20 muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
04 02 21 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet 
04 02 22 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet 
04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

05 ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN 
PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET 

  

05 01 öljynjalostuksen jätteet 
05 01 02* suolanpoistolietteet 
05 01 03* säiliöiden pohjalietteet 
05 01 04* happamat alkyylilietteet 
05 01 05* vuotanut öljy 
05 01 06* jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet 
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05 01 07* happotervat 
05 01 08* muut tervat 
05 01 09* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
05 01 10 muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
05 01 11* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 
05 01 12* happoja sisältävä öljy 
05 01 13 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet 
05 01 14 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 
05 01 15* käytetyt suodatussavet 
05 01 16 öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte 
05 01 17 bitumi 
05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 
05 06 01* happotervat 
05 06 03* muut tervat 
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 
05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet 
05 07 01* elohopeaa sisältävät jätteet 
05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet 
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 
  

06 01 happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
06 01 01* rikkihappo ja rikkihapoke 
06 01 02* suolahappo 
06 01 03* fluorivetyhappo 
06 01 04* fosforihappo ja fosforihapoke 
06 01 05* typpihappo ja typpihapoke 
06 01 06* muut hapot 
06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 02 emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
06 02 01* kalsiumhydroksidi 
06 02 03* ammoniumhydroksidi 
06 02 04* natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi 
06 02 05* muut emäkset 
06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 03 suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jake- 
lussa ja käytössä syntyvät jätteet 
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06 03 11* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja 
06 03 13* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja 
06 03 14 muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset 
06 03 15* metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja 
06 03 16 muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit 
06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 04 muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet 
06 04 03* arseenia sisältävät jätteet 
06 04 04* elohopeaa sisältävät jätteet 
06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet 
06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
06 05 02* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
06 05 03 muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
  

06 06 rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin 
kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet 

06 06 02* vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet 
06 06 03 muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet 
06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 07 halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien 
kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

06 07 01* jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia 
06 07 02* kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili 
06 07 03* elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet 
06 07 04* liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo 
06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 08 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syn- 
tyvät jätteet 

06 08 02* vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet 
06 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 09 fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fos- 
forin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

06 09 02 fosforia sisältävä kuona 
06 09 03* kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saas- 

tuttamia 
06 09 04 muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 
06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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06 10 typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen 
kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet 

06 10 02* vaarallisia aineita sisältävät jätteet 
06 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

06 11 epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syn- 
tyvät jätteet 

06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 
06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

06 13 sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainit- 
tu muualla 

06 13 01* epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit 
06 13 02* käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02) 
06 13 03 nokimusta 
06 13 04* asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet 
06 13 05* noki 
06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

07 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 
  

07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytös- 
sä syntyvät jätteet 

07 01 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 01 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 01 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 01 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 01 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 01 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 01 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 01 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 01 12 muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa 
ja käytössä syntyvät jätteet 

07 02 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 02 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 02 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 02 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 02 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 02 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 02 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 02 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
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07 02 12 muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 
vät lietteet 

07 02 13 muovijätteet 
07 02 14* lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 02 15 muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet 
07 02 16* vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet 
07 02 17 muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet 
07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa 
ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11) 

07 03 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 03 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 03 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 03 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 03 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 03 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 03 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 03 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 03 12 muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 
09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden 
biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

07 04 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 04 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 04 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 04 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 04 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 04 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 04 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 04 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 04 12 muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 04 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 05 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 05 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 05 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 05 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 05 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
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07 05 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 05 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 05 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 05 12 muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 05 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 05 14 muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet 
07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden 
ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syn- 
tyvät jätteet 

07 06 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 06 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 06 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 06 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 06 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 06 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 06 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 06 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 06 12 muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

07 07 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 
07 07 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 07 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
07 07 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 07 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
07 07 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 07 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 
07 07 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
07 07 12 muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

08 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), 
LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUK- 
SESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄT- 
TEET 

  

08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa 
syntyvät jätteet 
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08 01 11* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 
08 01 12 muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet 
08 01 13* maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 
08 01 14 muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet 
08 01 15* maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai 

muita vaarallisia aineita 
08 01 16 muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset liet- 

teet 
08 01 17* maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai mui- 

ta vaarallisia aineita 
08 01 18 muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet 
08 01 19* maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai 

muita vaarallisia aineita 
08 01 20 muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot 
08 01 21* maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet 
08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet 
08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet 
08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot 
08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet 
08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet 
08 03 12* painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
08 03 13 muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet 
08 03 14* painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
08 03 15 muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet 
08 03 16* etsausliuosten jätteet 
08 03 17* värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
08 03 18 muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet 
08 03 19* dispersioöljy 
08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuk- 
sessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

08 04 09* liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia 
aineita 

08 04 10 muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet 
08 04 11* liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia 

aineita 
08 04 12 muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet 
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08 04 13* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia 
liuottimia tai muita vaarallisia aineita 

08 04 14 muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipi- 
toiset lietteet 

08 04 15* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät 
orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 

08 04 16 muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipi- 
toiset nestemäiset jätteet 

08 04 17* hartsiöljy 
08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08 
08 05 01* isosyanaattijätteet 

  

09 VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET 
  

09 01 valokuvateollisuuden jätteet 
09 01 01* vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset 
09 01 02* vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle 
09 01 03* liuotinpohjaiset kehiteliuokset 
09 01 04* kiinniteliuokset 
09 01 05* valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset 
09 01 06* valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa 
09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä 
09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä 
09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa 
09 01 11* kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu 

paristo 
09 01 12 muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo 
09 01 13* muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät 

vesipitoiset nestemäiset jätteet 
09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 
  

10 01 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta 
nimikeryhmää 19) 

10 01 01 pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua 
kattilatuhkaa) 

10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka 
10 01 03 turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka 
10 01 04* öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka 
10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 
10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 
10 01 09* rikkihappo 
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10 01 13* polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka 
10 01 14* rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaaralli- 

sia aineita 
10 01 15 muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona 

ja kattilatuhka 
10 01 16* rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 
10 01 17 muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka 
10 01 18* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 01 19 muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistukses- 

sa syntyvät jätteet 
10 01 20* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
10 01 22* kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia ai- 

neita 
10 01 23 muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipi- 

toiset lietteet 
10 01 24 leijupetihiekka 
10 01 25 hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet 
10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 02 rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet 
10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 02 02 käsittelemättömät kuonat 
10 02 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 02 08 muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 02 10 hehkuhilse 
10 02 11* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 02 12 muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 02 13* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia ai- 

neita 
10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suo- 

datuskakut 
10 02 15 muut lietteet ja suodatuskakut 
10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 03 alumiinin pyrometallurgiajätteet 
10 03 02 anodijätteet 
10 03 04* primäärituotannossa syntyvät kuonat 
10 03 05 alumiinioksidijätteet 
10 03 08* sekundäärituotannon suolakuonat 
10 03 09* sekundäärituotannon mustakuonat 
10 03 15* skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan 

kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 
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10 03 16 muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet 
10 03 17* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet 
10 03 18 muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset 

jätteet 
10 03 19* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 03 20 muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 
10 03 21* muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaaralli- 

sia aineita 
10 03 22 muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan 

luettuna) 
10 03 23* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 03 24 muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 03 25* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia ai- 

neita 
10 03 26 muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suo- 

datuskakut 
10 03 27* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 03 28 muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 03 29* suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 
10 03 30 muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä 

syntyvät jätteet 
10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 04 lyijyn pyrometallurgiajätteet 
10 04 01* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 
10 04 02* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 
10 04 03* kalsiumarsenaatti 
10 04 04* savukaasujen suodatuspölyt 
10 04 05* muut hienojakeet ja pölyt 
10 04 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 04 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 04 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 04 10 muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

10 05 sinkin pyrometallurgiajätteet 
10 05 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 
10 05 03* savukaasujen suodatuspölyt 
10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt 
10 05 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 05 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 05 08* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 05 09 muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 05 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen jou- 
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 tuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 
10 05 11 muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 
10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 06 kuparin pyrometallurgiajätteet 
10 06 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 
10 06 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 
10 06 03* savukaasujen suodatuspölyt 
10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt 
10 06 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 06 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 06 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 06 10 muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 07 hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet 
10 07 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 
10 07 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 
10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt 
10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 07 07* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 07 08 muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 08 muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet 
10 08 04 hienojakeet ja pölyt 
10 08 08* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona 
10 08 09 muut kuonat 
10 08 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen jou- 

tuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 
10 08 11 muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 
10 08 12* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet 
10 08 13 muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset 

jätteet 
10 08 14 anodijätteet 
10 08 15* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 08 16 muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 
10 08 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 
10 08 18 muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja 

suodatuskakut 
10 08 19* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
10 08 20 muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 
10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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10 09 rautametallien valimojätteet 
10 09 03 valimouunien kuona 
10 09 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 09 06 muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 
10 09 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 09 08 muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 
10 09 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 09 10 muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 
10 09 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 09 12 muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet 
10 09 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 09 14 muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet 
10 09 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita 
10 09 16 muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste 
10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 10 ei-rautametallien valimojätteet 
10 10 03 valimouunien kuonat 
10 10 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 10 06 muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 
10 10 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 10 08 muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 
10 10 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 10 10 muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 
10 10 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 10 12 muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet 
10 10 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 10 14 muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet 
10 10 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita 
10 10 16 muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste 
10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 11 lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet 
10 11 03 lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet 
10 11 05 hienojakeet ja pölyt 
10 11 09* polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 11 10 muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet 
10 11 11* lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), 

jotka sisältävät raskasmetalleja 
10 11 12 muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet 
10 11 13* lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita 
10 11 14 muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete 
10 11 15* savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 11 16 muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
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 jätteet 
10 11 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 
10 11 18 muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja 

suodatuskakut 
10 11 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 
10 11 20 muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät kiinteät jätteet 
10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 12 keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syn- 
tyvät jätteet 

10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet 
10 12 03 hienojakeet ja pölyt 
10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 12 06 käytöstä poistetut muotit 
10 12 08 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu) 
10 12 09* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 12 10 muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 12 11* lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja 
10 12 12 muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet 
10 12 13 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete 
10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 13 sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa 
syntyvät jätteet 

10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet 
10 13 04 kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet 
10 13 06 hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13) 
10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
10 13 09* asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia 
10 13 10 muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jät- 

teet 
10 13 11 muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiitti- 

materiaalien valmistuksessa syntyvät jätteet 
10 13 12* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
10 13 13 muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
10 13 14 betonijäte ja betoniliete 
10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

10 14 krematorioissa syntyvät jätteet 
10 14 01* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa 

  

11 METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄ- 
44



978/2021  
 
 

 SITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN 
HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

  

11 01 metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittami- 
sessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen 
rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet 

11 01 05* peittaushapot 
11 01 06* hapot, joita ei ole mainittu muualla 
11 01 07* peittausemäkset 
11 01 08* fosfatointilietteet 
11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 01 10 muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut 
11 01 11* vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 01 12 muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet 
11 01 13* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 01 14 muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet 
11 01 15* membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka 

sisältävät vaarallisia aineita 
11 01 16* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 
11 01 98* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

11 02 ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet 
11 02 02* sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina) 
11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet 
11 02 05* kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 02 06 muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet 
11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
11 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

11 03 karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet 
11 03 01* syanidia sisältävät jätteet 
11 03 02* muut jätteet 

  

11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet 
11 05 01 kovasinkki 
11 05 02 sinkkituhka 
11 05 03* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
11 05 04* käytetyt sulatteet 
11 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

12 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA 
MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET 

  

12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakä- 
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 sittelyssä syntyvät jätteet 
12 01 01 rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 
12 01 02 rautametallien pölyt ja hienojakeet 
12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 
12 01 04 ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet 
12 01 05 muovilastut ja muovien muovausjätteet 
12 01 06* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset) 
12 01 07* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuok- 

set) 
12 01 08* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja 
12 01 09* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja 
12 01 10* synteettiset työstö-öljyt 
12 01 12* käytetyt vahat ja rasvat 
12 01 13 hitsausjätteet 
12 01 14* työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
12 01 15 muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet 
12 01 16* suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
12 01 17 muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet 
12 01 18* metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä 
12 01 19* helposti biohajoava työstö-öljy 
12 01 20* käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
12 01 21 muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet 
12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun 
ottamatta nimikeryhmää 11) 

12 03 01* vesipitoiset pesunesteet 
12 03 02* höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet 

  

13 ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA 
RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05, 12 JA 19 KUULUVIA ÖLJYJÄT- 
TEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ) 

  

13 01 hydrauliöljyjätteet 
13 01 01* PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt 
13 01 04* klooratut emulsiot 
13 01 05* klooraamattomat emulsiot 
13 01 09* mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt 
13 01 10* mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt 
13 01 11* synteettiset hydrauliöljyt 
13 01 12* helposti biohajoavat hydrauliöljyt 
13 01 13* muut hydrauliöljyt 

  

13 02 moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet 
13 02 04* mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 
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13 02 05* mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 
13 02 06* synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 
13 02 07* helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 
13 02 08* muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

  

13 03 eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet 
13 03 01* PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 
13 03 06* muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja läm- 

mönsiirtoöljyt 
13 03 07* mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 
13 03 08* synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 
13 03 09* helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 
13 03 10* muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

  

13 04 pilssivedet 
13 04 01* sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet 
13 04 02* satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet 
13 04 03* muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet 

  

13 05 öljynerottimien jätteet 
13 05 01* hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet 
13 05 02* öljynerottimien lietteet 
13 05 03* keräilyaltaan lietteet 
13 05 06* öljynerottimien öljy 
13 05 07* öljynerottimien öljyinen vesi 
13 05 08* hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset 

  

13 07 polttonestejätteet 
13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy 
13 07 02* bensiini 
13 07 03* muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina) 

  

13 08 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla 
13 08 01* suolanpoiston lietteet tai emulsiot 
13 08 02* muut emulsiot 
13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

14 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAA- 
SUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 JA 08) 

  

14 06 orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien 
ponnekaasujen jätteet 

14 06 01* kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet 
14 06 02* muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset 
14 06 03* muut liuottimet ja liuotinseokset 
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14 06 04* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia 
14 06 05* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia 

  

15 PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUO- 
DATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU 
MUUALLA 

 

15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte) 
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset 
15 01 02 muovipakkaukset 
15 01 03 puupakkaukset 
15 01 04 metallipakkaukset 
15 01 05 komposiittipakkaukset 
15 01 06 sekalaiset pakkaukset 
15 01 07 lasipakkaukset 
15 01 09 tekstiilipakkaukset 
15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia 
15 01 11* metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta 

(esim. asbestia), tyhjät painepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina 
  

15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 
15 02 02* absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole 

mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden 
saastuttamia 

15 02 03 muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puh- 
distusliinat ja suojavaatteet 

 

16 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA 
 

16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja 
romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun 
ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08) 

16 01 03 loppuun käytetyt renkaat 
16 01 04* romuajoneuvot 
16 01 06 romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia 
16 01 07* öljysuodattimet 
16 01 08* elohopeaa sisältävät osat 
16 01 09* PCB:tä sisältävät osat 
16 01 10* räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt) 
16 01 11* asbestia sisältävät jarrupalat 
16 01 12 muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat 
16 01 13* jarrunesteet 
16 01 14* jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 01 15 muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet 
16 01 16 nesteytetyn kaasun säiliöt 
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16 01 17 rautametalli 
16 01 18 ei-rautametalli 
16 01 19 muovi 
16 01 20 lasi 
16 01 21* muut kuin nimikkeissä 16 01 07—16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset 

osat 
16 01 22 osat, joita ei ole mainittu muualla 
16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet 
16 02 09* PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit 
16 02 10* muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat 

käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
16 02 11* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
16 02 12* asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
16 02 13* muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 12 mainitut, vaarallisia osia1 sisältävät käytös- 

tä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
16 02 14 muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 13 mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elekt- 

roniikkalaitteet 
16 02 15* sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat 
16 02 16 muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista 

laitteista poistetut osat 
16 02 97* muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia 
16 02 98 muut kuin nimikkeessä 16 02 97 tarkoitetut muut laitteet 

  

16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet 
16 03 03* epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 03 04 muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet 
16 03 05* orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 03 06 muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet 
16 03 07* metallinen elohopea 

  

16 04 räjähdysainejätteet 
16 04 01* ammusjätteet 
16 04 02* ilotulitusjätteet 
16 04 03* muut räjähdysainejätteet 

  

16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit 
16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältä- 

vät vaarallisia aineita 
 
 
1) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, 
jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, kato-
disädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia. 
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16 05 05 muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut 
16 05 06* laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laborato- 

riokemikaalien seokset mukaan luettuina 
16 05 07* käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai si- 

sältävät niitä 
16 05 08* käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisäl- 

tävät niitä 
16 05 09 muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut ke- 

mikaalit 
  

16 06 paristot ja akut 
16 06 01* lyijyakut 
16 06 02* nikkelikadmiumakut 
16 06 03* elohopeaa sisältävät paristot 
16 06 04 alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03) 
16 06 05 muut paristot ja akut 
16 06 06* erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit 

  

16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet 
(lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13) 

16 07 08* öljyä sisältävät jätteet 
16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita 
16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

16 08 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina) 
16 08 01 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iri- 

diumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07) 
16 08 02* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirty- 

mämetalliyhdisteitä 
16 08 03 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdis- 

teitä, joita ei ole mainittu muualla 
16 08 04 nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 

16 08 07) 
16 08 05* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa 
16 08 06* katalyytteinä käytetyt nesteet 
16 08 07* käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 

  

16 09 hapettavat aineet 
16 09 01* permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti 
16 09 02* kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti 
16 09 03* peroksidit, kuten vetyperoksidi 
16 09 04* hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla 

  

16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimi- 
paikassa 
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16 10 01* vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 10 02 muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet 
16 10 03* vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 10 04 muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit 

 

16 11 vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet 
16 11 01* metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, 

jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 11 02 muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiili- 

pohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet 
16 11 03* muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka si- 

sältävät vaarallisia aineita 
16 11 04 muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut 

vuoraukset ja tulenkestävät aineet 
16 11 05* muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, 

jotka sisältävät vaarallisia aineita 
16 11 06 muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa 

syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet 
  

17 RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAAN- 
TUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUI- 
NA) 

  

17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 
17 01 01 betoni 
17 01 02 tiilet 
17 01 03 laatat ja keramiikka 
17 01 06* betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaa- 

rallisia aineita 
17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seok- 

set 
 

17 02 puu, lasi ja muovit 
17 02 01 puu 
17 02 02 lasi 
17 02 03 muovi 
17 02 04* lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia 

 

17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet 
17 03 01* kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset 
17 03 02 muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset 
17 03 03* kivihiiliterva ja -tervatuotteet 

 

17 04 metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina 
17 04 01 kupari, pronssi, messinki 
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17 04 02 alumiini 
17 04 03 lyijy 
17 04 04 sinkki 
17 04 05 rauta ja teräs 
17 04 06 tina 
17 04 07 sekalaiset metallit 
17 04 09* metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 
17 04 10* öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit 
17 04 11 muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit 

  

17 05 maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), 
kiviainekset ja ruoppausmassat 

17 05 03* maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset 
17 05 05* ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 06 muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat 
17 05 07* ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
17 05 08 muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet 

  

17 06 eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet 
17 06 01* asbestia sisältävät eristysaineet 
17 06 03* muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 
17 06 04 muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet 
17 06 05* asbestia sisältävät rakennusaineet 

  

17 08 kipsipohjaiset rakennusaineet 
17 08 01* kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 
17 08 02 muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet 

  

17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 
17 09 01* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa 
17 09 02* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä 

sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä si- 
sältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat) 

17 09 03* muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettu- 
na), jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 09 04 muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja pur- 
kamisessa syntyvät sekalaiset jätteet 

  

18 IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTY- 
VÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN OT- 
TAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE 
SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA) 

  

18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennal- 
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taehkäisyssä syntyvät jätteet 

18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) 
18 01 02 ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 

01 03) 
18 01 03* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran 

vuoksi 
18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran 

vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat) 
18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 
18 01 07 muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit 
18 01 08* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 
18 01 09* muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet 
18 01 10* hammashoidon amalgaamijätteet 

  

18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja en- 
naltaehkäisyssä syntyvät jätteet 

18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02) 
18 02 02* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran 

vuoksi 
18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran 

vuoksi 
18 02 05* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 
18 02 06 muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit 
18 02 07* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 
18 02 08* muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet 

  

19 JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTA- 
MOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN 
TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

 

19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet 
19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet 
19 01 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut 
19 01 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nes- 

temäiset jätteet 
19 01 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 
19 01 10* savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili 
19 01 11* pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 01 12 muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona 
19 01 13* lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 
19 01 14 muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka 
19 01 15* kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 
19 01 16 muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka 
19 01 17* pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 01 18 muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet 
53



978/2021  
 
19 01 19 leijupetihiekka 
19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, sy- 
anidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet 

19 02 03 sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä 
19 02 04* sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista 
19 02 05* fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 02 06 muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 

lietteet 
19 02 07* öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit 
19 02 08* palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 02 09* palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 02 10 muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet 
19 02 11* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet 
19 03 04* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu, lukuun ottamatta nimikettä 

19 03 08 
19 03 05 muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet 
19 03 06* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty 
19 03 07 muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet 
19 03 08* osittain stabiloitu elohopea 

  

19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet 
19 04 01 lasitetut jätteet 
19 04 02* lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 04 03* lasittumaton kiinteä faasi 
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet 

  

19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa 
19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa 
19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 
19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 06 03 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 
19 06 04 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 
19 06 05 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 
19 06 06 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 
19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 07 kaatopaikan suotovedet 
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19 07 02* kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 07 03 muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet 

  

19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
19 08 01 välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet 
19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet 
19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet 
19 08 06* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 
19 08 07* ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet 
19 08 08* membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja 
19 08 09 öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljy- 

jä ja ravintorasvoja 
19 08 10* muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn 

seokset 
19 08 11* teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa- 

rallisia aineita 
19 08 12 muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsitte- 

lyssä syntyvät lietteet 
19 08 13* teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 
19 08 14 muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä 

syntyvät lietteet 
19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa synty- 
vät jätteet 

19 09 01 esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet 
19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet 
19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät lietteet 
19 09 04 käytetty aktiivihiili 
19 09 05 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 
19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet 
19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet 
19 10 01 rauta- ja teräsjätteet 
19 10 02 ei-rautametallijätteet 
19 10 03* metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 10 04 muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly 
19 10 05* muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 10 06 muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet 

  

19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet 
19 11 01* käytetyt suodatussavet 
19 11 02* happotervat 
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19 11 03* vesipitoiset nestemäiset jätteet 
19 11 04* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 
19 11 05* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 11 06 muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla synty- 

vät lietteet 
19 11 07* savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 
19 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

  

19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauk- 
sessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 12 01 paperi ja kartonki 
19 12 02 rautametalli 
19 12 03 ei-rautametalli 
19 12 04 muovi ja kumi 
19 12 05 lasi 
19 12 06* puu, joka sisältää vaarallisia aineita 
19 12 07 muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu 
19 12 08 tekstiilit 
19 12 09 mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset) 
19 12 10 palava jäte (jäteperäiset polttoaineet) 
19 12 11* muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mu- 

kaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 12 12 muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät 

jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina) 
  

19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet 
19 13 01* maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 13 02 muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät 

jätteet 
19 13 03* maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 13 04 muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet 
19 13 05* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 13 06 muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät liet- 

teet 
19 13 07* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset 

konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
19 13 08 muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesi- 

pitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit 
  

20 YHDYSKUNTAJÄTTEET (ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIHIN 
RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN 
JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA 

  

20 01 yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 
20 01 01 paperi ja kartonki 
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20 01 02 lasi 
20 01 08 biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet 
20 01 10 vaatteet 
20 01 11 tekstiilit 
20 01 13* liuottimet 
20 01 14* hapot 
20 01 15* emäkset 
20 01 17* valokuvauskemikaalit 
20 01 19* torjunta-aineet 
20 01 21* loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet 
20 01 23* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
20 01 25 ruokaöljyt ja ravintorasvat 
20 01 26* muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat 
20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
20 01 28 muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit 
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
20 01 30 muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet 
20 01 31* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 
20 01 32* muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet 
20 01 33* nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittele- 

mattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja 
20 01 34 muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut 
20 01 35* muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia2 

20 01 36 muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut säh- 
kö- ja elektroniikkalaitteet 

20 01 37* puu, joka sisältää vaarallisia aineita 
20 01 38 muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu 
20 01 39 muovit 
20 01 40 metallit 
20 01 41 nuohouksessa syntyvät jätteet 
20 01 99 jätelajit, joita ei ole mainittu muualla 

  

20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luet- 
tuina 

20 02 01 biohajoavat jätteet 
20 02 02 maa- ja kiviainekset 
20 02 03 muut biohajoamattomat jätteet 

  

20 03 muut yhdyskuntajätteet 
 
2) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, 
jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, kato-
disädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia. 
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20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet 
20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet 
20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 
20 03 04 sakokaivolietteet 
20 03 06 viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 
20 03 07 suurikokoiset esineet 
20 03 99 yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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Liite 4 

YHDYSKUNTAJÄTEVESILIETTEEN LAADUN MÄÄRITTÄMINEN 

Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on määritettävä lietteen sisältämien raskasmetallien ja 
tarvittaessa muiden haitallisten aineiden pitoisuudet sekä kokonaistypen ja kokonaisfosforin 
pitoisuudet.  

Lietenäytteiden on vastattava ominaisuuksiltaan puhdistamolta hyödynnettäväksi tai loppu-
käsiteltäväksi toimitettavaa lietettä. Lietteen laatu on määritettävä vähintään joka toinen 
vuosi. Maanviljelykäyttöön toimitettavan lietteen laadun vaihtelun seuraamiseksi laadun 
määritys on aluksi tehtävä lyhyin väliajoin. Jos määritystulokset eivät vaihtele merkittävästi 
ensimmäisen vuoden aikana, analysointikertoja voidaan vähentää. Maanviljelykäyttöön toi-
mitettavan lietteen analysointitiheydet määräytyvät puhdistamon koon mukaan seuraavasti:  

Asukasvastineluku (avl) Analysointitiheys kertaa/vuosi 
Ensimmäinen vuosi Muut vuodet

avl ≥ 100 000 ≥ 12 ≥ 4 
10 000 ≤ avl < 100 000 ≥ 6 ≥ 3 
2 000  ≤ avl < 10 000 ≥ 4 ≥ 2 
500 ≤ avl < 2 000 ≥ 1 ≥ 1 
< 500 ≥ 1 vähintään joka toinen vuosi 

Jos puhdistamolle tulevan jäteveden laatu muuttuu merkittävästi, analysointikertoja lisätään 
vähintään sellaiselle tasolle, jota edellytetään ensimmäisenä vuonna.  

Lietteen laatu on määritettävä luotettavassa laboratoriossa. Lietteestä määritetään vähintään 
seuraavien aineiden pitoisuudet:  

− kuiva-aine (%)
− kokonaistyppi (Ntot);
− kokonaisfosfori (Ptot);
− kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy ja sinkki;
− elohopea.

Määritykset on tehtävä Eurooppalaisen standardisointijärjestön (CEN) tai kansainvälisen 
standardisointijärjestön (ISO) vahvistaman lietteen laadun määrittämiseen tarkoitetun stan-
dardin mukaisesti. 
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Liite 5 

KIRJANPITOTIETOJEN, SIIRTOASIAKIRJAN TIETOJEN JA VALVONTAVIRAN-
OMAISELLE TOIMITETTAVIEN TIETOJEN MERKITSEMISTAVAT JA ERITTELY 

Tieto Merkitsemistapa ja erittely Pykälä tai pykälät, 
joissa säädetään tie-
toon liittyvästä velvoit-
teesta 

Toimijoiden tun-
nistetiedot 

Jos kyse on yrityksestä tai muusta yhtei-
söstä: 
Nimi 
Yritys- ja yhteisötunnus  
Yhteystiedot 
 
 
Jos kyse on luonnollisesta henkilöstä: 
Nimi 
Yhteystiedot 
 

33, 34, 35, 36, 38, 39 ja 

40 § 

Jätteen tai tuot-
teen määrä 

Massa tonneina tai kilogrammoina (siir-
toasiakirjassa voidaan käyttää yksikkönä 
kuutiota) 

33, 34, 36, 37, 38, 39 ja 
40 § 
 

Jätenimike Liitteessä 3 säädetyn jäteluettelon mukai-
nen jätenimike ja sen tunnusnumero 

33, 34, 36, 38, 39 ja 40 § 

Kuvaus jätelajista Sanallinen kuvaus, joka voi koostua esimer-
kiksi seuraavista tiedoista: 
Nimi, jolla jäte yleisesti tunnetaan 
Koostumus, jos on kyse seoksesta 
Olomuoto ja tarvittaessa kuiva-ainepitoi-
suus 
Muut ominaisuudet 

33, 36, 38, 39 ja 40 § 

Olomuoto Pulveri/jauhemainen 
Kiinteä 
Pasta/tahnamainen 
Lietemäinen 
Nestemäinen 
Kaasumainen 
Muu, mikä? 

40 § 

Jätteen tyyppi 1) Vaaraton jäte 
Vaarallinen jäte 

33, 36, 38, 39 ja 40 § 
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POP-jäte 
Pysyvä jäte (vain kaatopaikalle sijoitetta-
vasta jätteestä) 

Vaaraominaisuu-
det 

Vaarallisen jätteen jätedirektiivin liitteen III 
mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet 
siten kuin niistä säädetään 3 §:ssä tarkoite-
tuissa Euroopan unionin säädöksissä 

33, 36, 38 ja 40 § 

Pysyvät orgaani-
set yhdisteet 

POP-jätteen sisältämät POP-asetuksen liit-
teessä IV luetellut yhdisteet 

33, 36, 38 ja 40 § 

Toiminta, jossa 
jäte on syntynyt 

Maa-, metsä- ja kalatalous 
Teollisuus 
Rakentaminen (sisältää uudisrakentamisen, 
korjausrakentamisen ja purkamisen) 
Yhdyskunnat (asuminen, hallinto, kauppa ja 
palvelut) 
Kaivannaistoiminta   
Energiahuolto 
Jätehuolto ja kierrätys 
Muu, mikä? 

  

33, 36, 39 ja 40 § 

Jätteen käsittely-
tapa 

Jätteen käsittelytavan sanallinen kuvaus ja 
käsittelytoimen luokitus liitteen 1 tai 2 mu-
kaisesti 

33, 34, 36, 39 ja 40 § 

Jätteen valmiste-
lussa uudelleen-
käyttöön, kierrä-
tyksessä tai 
muussa hyödyntä-
misessä syntyvät 
tuotteet ja materi-
aalit sekä kunkin 
tuotteen tai mate-
riaalin käyttötar-
koitus 

Sanallinen kuvaus tuotteesta tai materiaa-
lista 
Sanallinen kuvaus tuotteen tai materiaalin 
käyttötarkoituksesta 

36 § 

Yhdyskuntajätevesilietettä koskevat erityiset tiedot 
Lietteen hygieni-
sointitapa taudin-
aiheuttajien ja 
kasvintuhoojien 
vähentämiseksi 

Mädätys 
Kompostointi 
Kalkkistabilointi tai muu kemiallinen käsit-
tely 
Terminen käsittely 
Muu, mikä? 

35 § 

Lietteen laatu Liitteen 4 mukaisesti määritetyt syntyvän 
lietteen laatua koskevat tiedot 

35 § 
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Lietteestä määritetään vähintään seuraavien 
aineiden pitoisuudet:  

− kuiva-aine (%) 
− kokonaistyppi (Ntot);  
− kokonaisfosfori (Ptot);  
− kadmium, kromi, kupari, nikkeli, 

lyijy ja sinkki;  
− elohopea.  

Siirtoasiakirjaa koskevat erityiset tiedot 
Jätteen siirron 
ajankohta 

Päivämäärä(t), jolloin jätteen siirto on alka-
nut ja päättynyt 

40 § 

Jätteen siirron  
alkamis- ja päät-
tymispaikka 

Osoite tai koordinaatti, josta jätteen siirto 
on alkanut ja johon siirto on päättynyt 
 
Paikka voidaan lisäksi ilmaista rakennus-
tunnuksen avulla 

40 § 

Ajoneuvon rekis-
teritunnus 

Ajoneuvolain 82/2021 2 §:n mukainen ajo-
neuvon yksilöivä  kirjain- ja numerosarja 

40 § 

Vahvistus Henkilön allekirjoitus, sähköinen allekirjoi-
tus tai leima tai muu todentamismenetelmä  

40 § 

Jätteen pakkaus-
tapa 

Tynnyri 
Puinen tynnyri 
Kanisteri 
Laatikko 
Säkki 
Yhdistelmäpakkaus 
Paineastia 
Irtotavara 
Muu, mikä? 

40 § 

Jätteen kuljetus-
tapa 

Maantie 
Rautatie 
Meri/laiva 
Lentokone 
Sisävesi/laiva 
Muu, mikä? 

40 § 

Jäteöljyä koskevat erityiset tiedot 
Jäteöljyn tyyppi Moottori- ja vaihteistoöljyjäte 

Teollisuusöljyjäte  
Käytöstä poistetut teollisuusemulsiot 
Liitteessä 3 säädetyn jäteluettelon nimik-
keeseen 19 02 07* kuuluvat öljynerotuk-
sessa syntyvät öljyt ja konsentraatit 

37, 39 ja 40 § 
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Jäteöljyn käsitte-
lyssä syntyneet 
tuotteet ja niiden 
käyttötarkoitus 

Tuotteet: 
perusöljy 
kevyt polttoöljy 
raskas polttoöljy 
dieselöljy 
polttoaineeksi soveltuva käsitelty 
jäteöljy 2) 

muu tuote, mikä? 

 
Käyttötarkoitus: 

voiteluaineiden tai teollisuusöljyjen 
valmistus 
polttoaine tai polttoaineen valmis-
tus 
muu käyttötarkoitus, mikä? 
 

37 § 

1) Sama jäte voi olla useaa eri tyyppiä. Esimerkiksi POP-jäte voi olla joko vaarallista tai 
vaaratonta jätettä ja vaaraton jäte voi olla myös pysyvää jätettä. 
2) Täsmennettävä, mistä tuotteesta on kyse. 
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