
VALTAKUNNALLISEN JÄTESUUNNITELMAN SEURANTATYÖRYHMÄ;  
2. VÄLIRAPORTOINTIKAUSI 
 
VALTAKUNNALLISEN JÄTESUUNNITELMAN SEURANNAN  
INDIKAATTORIT  
 

1. JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY- JA JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTAVOITTEET 
 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 
Yhdyskuntajätteen määrän  
vakiinnuttaminen 2000-luvun alun  
tasalle (n. 2,4 milj.t) 

• Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä (t/v) 
• Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden vuodessa 

(kg/as/v) 
• Materiana hyödynnetty yhdyskuntajätemäärä  

suhteessa yhdyskuntajätteen kokonaismäärään (%) 
• Energiana hyödynnetty yhdyskuntajätemäärä  

suhteessa yhdyskuntajätteen kokonaismäärään (%) 
• Kaatopaikalle loppusijoitettu yhdyskuntajätemäärä  

suhteessa yhdyskuntajätteen kokonaismäärään (%) 

Yhdyskuntajätteen määrän kääntäminen 
laskuun vuoteen 2016 mennessä 

Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä  
kierrätetään materiana 30 %  
(pl. kompostointi ja mädätys) 
Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä  
kompostoidaan tai mädätetään 
20 %, josta syntypaikkakompostoinnin 
osuus 6 % 
Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä  
hyödynnetään energiana 30 % (jätteen-
polttolaitos tai rinnakkaispolttolaitos) 
Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä  
päätyy kaatopaikalle loppusijoitettavaksi 
enintään 20 % 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 



 
 

 
 



 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 

Kaikki maaseudun elinkeinotoiminnassa 
syntyvä lanta hyödynnetään 

• Maaseudun elinkeinotoiminnan lantamäärä (t/v) 
o Laitumelle päätyvä lantamäärä 
o Lannankäsittelyyn päätyvä lantamäärä 

• Biokaasulaitokset: 
o Laitosluettelo ja laitosten sijainti 

• Maatilojen biokaasulaitokset: 
o Laitosluettelo ja laitosten sijainti 

• Kompostointilaitokset 
o Laitosluettelo ja laitosten sijainti 

Syntyvästä maaseudun elinkeino-
toiminnan lannasta käsitellään  
[väh.] 10 % (n. 2,1 milj.t) maatilojen  
biokaasulaitoksissa 
Maatilojen biokaasulaitoksiin ohjautuu 
vähintään 10 % syntyvästä haja-
asutuksen sako- ja umpikaivolietteestä 
Vuonna 2016 haja-asutusalueiden  
lietteistä ohjautuu 90 % käsittelyyn  
jätevedenpuhdistuslaitoksille ja  
10 % maatilojen biokaasulaitoksiin 
 

   
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 



 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Vuonna 2016 yhdyskuntalietteistä 
100 % hyödynnetään joko  
maanparannuskäytössä tai energiana 

• Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän  
lietteen määrä (t/v) 

• Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän  
lietteen hyödyntämismäärä (t/v): 
o Maanparannusaineena maanviljelyksessä ja viherrakentamisessa hyödynnetty:  
o Energiana hyödynnetty 

• Kaatopaikalle loppusijoitetun yhdyskuntien  
jätevedenpuhdistamolietteen määrä (t/v)  

 

 
 

 
 

 



 
TAVOITE INDIKAATTORIT 

Vuonna 2016 rakentamisen  
jätteistä hyödynnetään vähintään 70 % 
materiaalina ja energiana 

• Talonrakennusjätteen kokonaismäärä (t/v) 
• Talonrakennusjätteen hyödyntämis- ja käsittelymäärä 

(t/v): 
o Hyödyntäminen materiana 
o Hyödyntäminen energiana 
o Loppusijoitus kaatopaikalle 

• Talonrakennusjätteen jakauma lajeittain (%): 
o Puu 
o Metalli 
o Kivi, betoni 
o Lasi 
o Muovi 
o Muut jakeet 

• Talonrakennusjätteen määrä rakentamistoiminnan mu-
kaan (t/v): 

o Korjausrakentaminen 
o Uudisrakentaminen 
o Purkurakentaminen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. YHDYSKUNTAJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISEN JA KÄSITTELYN KAPASI-
TEETTITAVOITTEET 
 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 
Vuoden 2016 tavoitetason mukaisesta 
yhdyskuntajätteestä kompostoidaan tai 
mädätetään [väh.]14 % (Kompostointi- ja bio-
kaasu-/ mädätyslaitoskapasiteettitarve on tuolloin 
n. 320 000-350 000 t/v) 

• Kompostoitu yhdyskuntajätemäärä suhteessa syntynee-
seen yhdyskuntajätemäärään (%) 

• Mädätetty yhdyskuntajätemäärä suhteessa syntyneeseen 
yhdyskuntajätemäärään (%) 

• Rinnakkaispolttolaitoksissa poltettu yhdyskuntajätemää-
rä suhteessa syntyneeseen yhdyskuntajätemäärään (%) 

• Jätevoimaloissa poltettu yhdyskuntajätemäärä suhteessa 
syntyneeseen yhdyskuntajätemäärään (%) 

• Jätettä polttavat laitokset 
• Kompostointilaitokset (laitosluettelo, sijainti) 
• Biokaasulaitokset (laitosluettelo, sijainti) 
• Kaatopaikat (laitosluettelo, sijainti) 

Vuoden 2016 tavoitetason mukaisesta 
yhdyskuntajätteestä hyödynnetään  
materiana (pl. kompostointi ja  
mädätys) [väh.] 30 % (Laitoskapasiteettitarve 
materiahyödyntämiselle on tuolloin n. 700 000-750 000 t/v) 
Vuoden 2016 tavoitetason mukaisesta 
yhdyskuntajätteestä poltetaan  
rinnakkais- tai ns. varsinaisissa jätteen 
polttolaitoksissa 30 % (Polttolaitoskapasiteetti-
tarve on tuolloin n. 700 000-750 000 t/v) 

Vuoden 2016 tavoitetason mukaisesta 
yhdyskuntajätteestä päätyy kaatopai-
koille [maks.] 20 % (Kaatopaikkakapasiteettitarve 
on tuolloin korkeintaan 460 000-500 000 t/v; kaatopaikkojen 
määrä vuonna 2016 on noin 30-40 kaatopaikkaa) 
 
Osa yhdyskuntajätetilastoista on esitetty aiemmin jätteen synnyn ehkäisy- ja jätteen hyödyntämis-
tavoitteiden seurantaindikaattorien yhteydessä. 
 

 



 

 



 
 

 
 



3. TUOTANNON JA KULUTUKSEN MATERIAALITEHOKKUUSTAVOITTEET 
 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 
Keskeisissä tuoteryhmissä  
materiaalitehokkuus paranee 

• Kokonaisjätekertymä (milj. t/v): 
o sektoreittain  

• Luonnonvarojen kokonaiskäyttö suhteessa talouskas-
vuun (BKT) (kg/€) 

• Luonnonvarojen  kokonaiskäyttö (TMR) materiaalivir-
roittain (t/v): 

o Kotimaiset suorat panokset 
o Tuonnin suorat panokset 
o Kotimaiset piilovirrat 
o Tuonnin piilovirrat 

• Teollisuusjätemäärän suhde teollisuustuotannon arvon-
lisäykseen (kg/€) 

• Teollisuustuotannon arvonlisäys toimialoittain  (€/v) 
• Kaatopaikalle loppusijoitetun teollisuusjätemäärän suhde 

teollisuustuotannon arvonlisäykseen (kg/€) 
• Kaatopaikalle loppusijoitetun kaivannaistoiminnan jäte-

määrän suhde toimialan arvonlisäykseen (kg/€) 
• Hyötykiven määrä suhteessa kokonaislouhintaan (%) 
• Hyöty- ja hukkakiven määrä suhteessa kaivannaistuo-

tannon arvonlisäykseen (t/€) 
• Hukka- ja hyötykiven määrä (t/v) 

Teollisuus- ja kaivannaistuotannon  
materiaalitehokkuus paranee 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



  
 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 



 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Rakentamisen materiaalitehokkuus  
lisääntyy 

• Kaatopaikalle loppusijoitetun talonrakennusjätteen mää-
rä suhteessa talonrakentamisen volyymiin (t/€) 

• Talonrakennusjätteen sijoittaminen kaatopaikalle (t/v) 
 
 

 
 
 



 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Yksityinen kulutus kohdistuu  
ekotehokkaisiin tuotteisiin sekä palve-
luihin ja asumisen jätteiden määrä vä-
henee.  

• Yhdyskuntajätteen määrä suhteessa yksityiseen kulutuk-
seen (kg/€) 

• Kotitalouden kulutusmenot tuoteryhmittäin (€/v): 
o Kestokulutustavarat 
o Puolikestävät kulutustavarat 
o Lyhytkestoiset tavarat 
o Palvelut 

• Kotitalousjätemäärän suhde kotitalouksien kulutusme-
noihin, jotka kohdistuvat kestokulutus-, puolikestäviin ja 
lyhytkestoisiin tavaroihin, g/€ 

 

 
 
 
 



 
4. KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMISTAVOITTEET 
 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 
Uusiomateriaalien kysyntä kasvaa  
Jäteperäisten lannoitevalmisteiden käyt-
töä edistetään maisemoinnissa, viherra-
kentamisessa sekä peltoviljelyssä mm. 
energiakasvien tuotannossa. Laatuvaa-
timukset täyttävän ja metsälannoituk-
seen soveltuvan puun, turpeen ja pelto-
biomassan tuhkan käyttöä edistetään 
sekä valtion metsissä että yksityisomis-
tuksessa olevissa metsissä. 

• Epäorgaanisina ja orgaanisina lannoitteina ja maanpa-
rannusaineina ja kalkitusaineena sellaisenaan käytettävi-
en sivutuotteiden valmistusmäärät (t/v) jaoteltuina 
MMM-asetuksen 12/2007 liitteen 1 mukaisella tuote-
ryhmä/ tyyppinimijaotuksella,  (t/v) 

• Polttolaitosten ja kattiloiden tuhkan kokonaismäärä (t/v) 
• Polttolaitosten ja kattiloiden tuhkan hyödyntämismäärä 

(t/v) 
• Polttolaitosten ja kattiloiden tuhkamäärän jakauma lajeit-

tain (%)  
• Maarakennusmateriaalien käyttömäärät liikennesektoril-

la 
• MARA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien jätteiden 

maarakennuskäyttö 
 

 
 

 



 
 



 
TAVOITTEET INDIKAATTORIT 
Suomi toimii EU:ssa siten, että pak-
kausjätedirektiivin seuraavan tarkista-
misen ja tavoitteiden asettamisen yhtey-
dessä otettaisiin huomioon pakkausten 
uudelleenkäyttö. Lisäksi EU:n olisi ase-
tettava tavoitteita myös loppukäsittelyyn 
joutuvan pakkausjätteen absoluuttiselle 
tai suhteelliselle määrälle. 

• Tuottajavastuujärjestelmään kuuluvan pakkausjätteen 
hyödyntämismäärä ja pakkausten uudelleenkäyttömäärä 
(t/v): 
ο Uudelleenkäyttö 
ο Materiahyödyntäminen 
ο Energiahyödyntäminen 

• Tuottajavastuujärjestelmään kuuluvan pakkausjätteen 
määrä materiaaleittain (t/v): 
ο Muovi, Puu, Metalli, Paperi ja kartonki, Muu koostumus 

• Uudelleenkäyttöön ohjautuneiden tuottajavastuujärjes-
telmään kuuluvien juomapakkausten määrä (t/v) 

• Tuottajavastuujärjestelmään kuuluvan juomapakkausjät-
teen hyödyntämismäärä ja juomapakkausten uudelleen-
käyttömäärä (t/v): 
ο Uudelleenkäyttö 
ο Materiahyödyntäminen 
ο Energiahyödyntäminen 

• Tuottajavastuujärjestelmään kuuluvien kertakäyttöisten 
juomapakkausten määrä (t/v) 

Juomapakkausten valmisteveron muu-
toksen vaikutuksia uudelleenkäyttöön 
seurataan. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
5. VAARALLISTEN AINEIDEN HALLINTAA KOSKEVAT TAVOITTEET 
 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Vaarallisia kemikaaleja tuottava ja käyt-
tävä teollisuus edistää ongelmajätteiden 
hyödyntämistä sekä vähentämistä mm. 
parantamalla veden erotusta syntypai-
kalla, kehittämällä käytettyjen kemikaa-
lien palautusjärjestelmiä ja suosimalla 
uudelleenkäytettäviä kemikaalipakkauk-
sia. 

• Hyödynnettyjen vaarallisten jätteiden teollisuuden vaa-
rallisen jätteen kertymästä (%) 

• Vaarallisten jätteiden määrä toimialoittain (t/v) 
• Hyödynnettyjen vaarallisten jätteiden määrä (t/v) 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
TAVOITE INDIKAATTORIT 

Yhtenäistetään kunnostus- ja  
käsittelyvaatimuksia valtakunnallisesti 
viranomaisverkoston  
yhteydenpidon avulla, erityisesti koski-
en pilaantuneen maa-aineksen sijoitusta 
tavanomaisen jätteen kaatopaikoille ja 
pilaantuneen maa-aineksen hyötykäyt-
töä maarakentamisessa. 
Lisätään valtion jätehuoltotöiden kun-
nostusmäärärahoja nykyisestä tasosta. 

• Valtion jätehuoltotöihin kohdennetut  
PIMA-kunnostusmäärärahat (€/v) 

• Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset (lkm/v) 
• Valtion jätehuoltotöinä vuosittain kunnostettujen kohtei-

den lukumäärä 

 

 
 

 

 
 



 
6. JÄTEHUOLLON HAITALLISTEN ILMASTOVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISTAVOITTEET 
 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Rajoitetaan biohajoavan  
(yhdyskunta)jätteen sijoittamista  
kaatopaikoille 

• Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen 
osuus yhdyskuntajätemäärästä (%) 

• Kaatopaikalle sijoitetun muun biohajoavan jätteen kuin 
yhdyskuntajätteen määrä (t/v) 

• Biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v): 
ο Jätejakeittain 
ο Hyödyntämis- ja käsittelymenetelmittäin 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



TAVOITE INDIKAATTORIT 
Tehostetaan kaatopaikkakaasun talteen-
ottoa ja hyödyntämistä. Edistetään bio-
kaasun laitosmaista tuotantoa ja käyttöä. 
Tuetaan biokaasun tuotantoon soveltu-
vien yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden 
sekä lietteiden hyödyntämistä ympäris-
tövaatimukset täyttävissä biokaasulai-
toksissa. Maatalouden investointi- ja 
kehittämistukia suunnataan maatilojen 
biokaasulaitosten rakentamiseen. 

• Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen suhteessa 
kaatopaikkakaasun talteenottoon (%) 

• Kaatopaikkakaasun talteenotto (m3/v): 
o Kaatopaikkakaasun hyödyntämismäärä (m3/v)  
o Soihtupoltetun kaatopaikkakaasun määrä (m3/v) 

• Kaatopaikkakaasua talteen ottavien ja hyödyntävien kaa-
topaikkojen lukumäärä 

• Biokaasulaitosten tuottama biokaasu (m3/v)  
• Biokaasulaitokset, jotka hyödyntävät yhdyskunta- ja 

teollisuusjätteitä, lietteitä ja  
• Tuotetun biokaasun energiasisältö (MW/v) 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
Lähde: Kansallinen energia- ja ilmastrategia 
 
 



7. JÄTTEIDEN KANSAINVÄLISIÄ SIIRTOJA KOSKEVAT TAVOITTEET 
 
TAVOITE INDIKAATTORIT 
Jatketaan ja kehitetään edelleen viran-
omaisyhteistyötä jätesiirtojen rajaval-
vonnassa. Myös ns. vihreiden jätteiden 
kuljetusten pistokokeen luonteista val-
vontaa lisätään. Lisätään Suomen si-
säistä jätteenkuljetusten valvontaa. 

• Järjestettyjen kenttätarkastusten lukumäärä (kpl/v) 
• Hyödynnettäväksi päätyvien vaarallisten jätteiden (=Baselin 

sopimuksen määritelmän mukaiset vaaralliset jätteet) vienti- ja tuontimää-
rät 

• Loppukäsittelyyn päätyvien vaarattomien ja vaarallisten 
jätteiden vienti- ja tuontimäärät 

• Jätesiirtoluvan saaneiden jätesiirtojen vientimäärät Suo-
mesta ulkomaille hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi 

• Jätesiirtoluvan saaneiden jätesiirtojen tuontimäärät Suo-
meen hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi 

• Vaarallisten jätteiden (ml. kotitalouksista kerätyt jätteet ja kotitalousjättei-

den polttamisessa syntyvät jätteet) tuontimäärät Suomeen hyödyn-
nettäväksi tai käsiteltäväksi 
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