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Valtioneuvoston asetus
jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 13 §:n 2 momentti ja
19 §:n 2 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:
13 §
Jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan poistaminen käytöstä
— — — — — — — — — — — — —
Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään lisäksi
ympäristönsuojelulain
(86/2000)
90 §:ssä. Kaatopaikkojen käytöstä poistamisesta säädetään lisäksi kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (331/2013)
ja kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (190/2013).

neen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800
milligrammaa kilogrammassa määritettynä
nesteen ja kiinteän aineen suhteessa 10 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 kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.
Orgaanisen hiilen kokonaismäärän, hehkutushäviön ja liuenneen orgaanisen hiilen määrittäminen sekä näytteenotto on tehtävä 2 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyn
mukaisesti.

16 a §
19 §
Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen
hyödyntämistä maantäytössä koskevat erityiset rajoitukset
Yhdyskuntajätettä ja rakennus- ja purkujätettä sekä niiden käsittelyssä syntyvää jätettä
saa hyödyntää penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maantäytössä vain, jos jätteessä olevan biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus
määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Tämä ei koske jätteen polttamisessa
syntyvää lento- tai pohjatuhkaa, jos sen liuen-

Asbestijäte
— — — — — — — — — — — — —
Asbestijätteen käsittelystä kaatopaikalla
säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.
Tämän asetuksen 16 a §:ää sovelletaan
1 päivästä tammikuuta 2016, rakennus- ja
purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen osalta kui-
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tenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2020.
Viimeksi mainitun jätteen biohajoavan ja
muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai

hehkutushäviönä ei kuitenkaan saa olla 1 päivästä tammikuuta 2016 suurempi kuin 15
prosenttia.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2013
Ympäristöministeri Ville Niinistö

Ympäristöneuvos Klaus Pfister
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