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Sivutuotteet

• Sivutuote syntyy tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole 

tämän aineen tai esineen valmistaminen

• Esim. maarakentamiseen soveltuvat tuhka ja kuona 

• Huom! Kyse ei ole jätteenkäsittelyprosessista

• Tulee täyttää jätelain (646/2011) 5 a § mukaiset kriteerit, joiden täyttyessä kyse ei 

ole jätteestä vaan sivuotteesta 

• Toiminnanharjoittaja vastaa kriteerien täyttymisestä

• Sivutuote ei ole koskaan ollutkaan jätettä, mutta sivutuotekriteerien täyttymisellä 

voidaan osoittaa, ettei se päädy jätteeksi
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Sivutuotteet - viranomaismenettelyt

• Mikäli toiminta ei vaadi ympäristölupaa, sivutuoteluokittelu ei lähtökohtaisesti vaadi 

viranomaisratkaisua, vaan ympäristönsuojeluviranomainen voi valvoa asiaa 

tarpeen mukaan jälkivalvontana. 

• tarvittaessa kriteerien täyttyminen pitää pystyä osoittamaan ympäristönsuojeluviranomaiselle

• Ympäristöluvallisilla laitoksilla valvontaviranomainen voi käsitellä 

toiminnanharjoittajan esittämien kriteerien täyttymisen lausunnolla, mutta asia 

tulee saattaa lupaviranomaisen ratkaistavaksi sitten, kun ympäristölupaa 

seuraavan kerran tarkistetaan.

• Tulee tarkistaa, ettei ympäristölupapäätöksessä tai valvontaviranomaisen 

lausunnossa ole rajoitettu tuotteen käyttötarkoitusta maarakennuskäytössä
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Ei enää jätettä eli End of Waste –
tapauskohtainen ratkaisu

• Jätteenkäsittelyprosessista ei tule sivutuotetta vaan ”ei enää jätettä” (EEJ)

• Pääsääntöisesti käsitellään ympäristöluvan yhteydessä 

• Uudessa toiminnassa hyväksytään ympäristölupakäsittelyn yhteydessä

• Aiemmin ympäristöluvan saaneen toimijan tapauksessa luvan muutoksena

• Valvontaviranomainen voi edelleen todentaa toiminnanharjoittajan pyynnöstä ja 

jätelain 5 b §:n mukaisilla perusteilla, että kyse ei ole enää jätteestä

• Valvontaviranomaisen lausunto ei ole valituskelpoinen päätös. 

• Valituskelpoisen ja lopulta lainvoimaisen päätöksen saadakseen asia tulee käsitellä 

ympäristölupakäsittelyn yhteydessä
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Ei enää jätettä eli End of Waste

• Tulee tarkistaa, ettei ympäristölupapäätöksessä tai valvontaviranomaisen 

lausunnossa ole rajoitettu tuotteen käyttötarkoitusta maarakennuskäytössä

• Jäteasetuksen (978/2021) 36 §:n mukaan jätteen käsittelijän tulee pitää kirjaa 

tuotteen määrästä ja käyttötarkoituksesta. Tiedot tulee vuosittain raportoida 

valvontaviranomaiselle alkaen 2023 vuoden 2022 kirjanpitotiedoista.

• Lasimurskeelle ei voida soveltaa tapauskohtaista harkintaa, koska lasimurskeelle 

on olemassa EU-tason asetus 1179/2012, jonka kriteerien täyttyessä lasimurske ei 

ole enää jätettä
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