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• Kertakäyttömuovidirektiivi (SUP) ja sen vaikutukset 
kuntiin

• Puhtaanapidon kustannukset kunnissa: 
kuntakyselyn tuloksia

• Koostumustutkimus

• SUP-toimeenpanossa esille nousseita kysymyksiä
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Esityksen sisältö



SUP- direktiivin tavoitteet

• Direktiivi tiettyjen  muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä (EU) 
2019/904

• = SUP-direktiivi tai kertakäyttömuovidirektiivi

• Tavoitteena 
• vähentää ympäristön roskaantumista, 

erityisesti  merialueilla
• edistää kiertotaloutta
• yhtenäistää tuotesääntelyä

• Täytäntöönpanon määräaika päättyy 3.7.2021 –
osaa vaatimuksista alettava soveltaa vasta 
myöhemmin 
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SUP- direktiivin soveltamisala 
• Soveltamisalassa:

• eräät direktiivissä nimenomaisesti luetellut muovia sisältävät 
kertakäyttömuovituotteet
 Syömävalmiin ruuan elintarvikepakkausten osalta mukana yhden annoksen 

pakkaukset 
• oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet
• kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet 

• Tuotteen ei tarvitse olla kokonaan muovia kuuluakseen 
soveltamisalaan 

• Muovin määritelmä on keskeinen! 
• Direktiivin määritelmä on tulkinnanvarainen ja valmisteilla on komission 

suuntaviivat, joissa selkiytetään sekä muovin että 
kertakäyttömuovituotteiden määrittelyä (odotettavissa k 2021?).  
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Eri tuoteryhmille eri keinoja direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
 Myyntikiellot (5 artikla):aterimet, lautaset ja pillit, vanupuikot, juomien 

sekoitustikut, ilmapallojen varret ja oxo-muovista valmistetut tuotteet sekä 
vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin 
ruuan elintarvikepakkaukset 

 Tuotesuunnitteluvaatimukset (6 artikla):max 3 litran juomapakkaukset ja –
pullot

 Merkintävaatimukset (7 artikla): terveyssiteet, tamponit, tamponin asettimet, 
kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet sekä juomamukit

 Kulutuksen vähentämistavoitteet (4 artikla):juomamukit (ml korkit ja 
kannet) ja syömävalmiin ruoan elintarvikepakkaukset

 Laajennettu tuottajavastuu (8 artikla):muovia sisältävät pakkaukset ja 
juomamukit,  kalastusvälineet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, 
kosteuspyyhkeet, ilmapallot, muovia sisältävät pakkaukset ja juomamukit 

 Erilliskeräysvelvoitteet (9 artikla):max 3 litran juomapullot (ml niiden korkit ja 
kannet)

 Valistustoimet (10 artikla):kaikki muut paitsi myyntikieltojen piirissä olevat 
tuotteet
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Direktiivin toimeenpanosta

• Toimeenpannaan muuttamalla jätelakia (646/2011)
• Vaihe 1: tuotekiellot ja merkintävaatimukset menossa eduskuntaan 

• Lisäksi jätelain nojalla annettava asetus
• Haasteena se, että jätelakia muutetaan lähes samanaikaisesti myös EU:n 

jätesäädöspaketin toimeenpanemiseksi 

• HAASTE: komission suuntaviivojen ja täytäntöönpanosäädösten aikataulut ovat 
viivästyneet merkittävästi direktiivissä säädetystä (7/2020)  Kansallisessa 
toimeenpanossa otettava huomioon
 Muovin ja muovituotteiden määrittelyä koskevat suuntaviivat (toimeenpanon kannalta 

erittäin keskeinen ohjeistus) 
 Merkintävaatimuksia koskeva täytäntöönpanosäädös ja 
 Muovia sisältäviin kalastusvälineisiin liittyvät raportointivaatimukset

•  Toimeenpano ei toteudu direktiivissä säädetyssä aikataulussa 

•  Vaihe 2: HE lausuntokierros keväällä 2021 ja eduskuntaan syyskaudella 2021 (?)
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Toimeenpanon vaikutukset kuntiin –uusi 
tuottajavastuusääntely

• Muovia sisältävien tupakkatuotteiden, 
kosteuspyyhkeiden, ilmapallojen, 
pakkausten ja juomamukien tuottajille 
tuottajavastuu

• Täysin uutena elementtinä tuottajan 
kustannusvastuu, joka koskee ko. 
tuotteiden osuutta kuntien järjestämästä 
jätehuollosta ja roskien siivoamisesta 
tietyillä kuntien puhtaanapito- ja 
siivousvastuulle kuuluvilla alueilla

24.3.20217

SUP-tuotteet
• Pakkauksista:

• Syömävalmiin ruuan 
pakkaukset

• max. 3 l 
juomapakkaukset

• juomamukit 
• kevyet kantokassit

• Esikostutetut 
kosteuspyyhkeet ja 
ilmapallot

• Suodattimelliset 
tupakkatuotteet ja 
irtosuodattimet

• Muovia sisältävät 
kalastustuotteet

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3



Toimeenpanon vaikutukset kuntiin –uusi 
tuottajavastuusääntely

• Muovia sisältävät kalastusvälineet mukaan tuottajanvastuulle 
tuottajavastuu erilainen kuin muilla tuotteilla
• kalastussatamien pitäjille (myös kunnille) tulisi vastuu järjestää ko. 

satamissa vastaanottolaite kalastusvälinejätteen erilliskeräykselle 
• kalastusvälineiden tuottajien vastuu alkaisi keräysastiasta eteenpäin
• Kalastussatama määriteltäisiin merenkulun ympäristönsuojelulaissa 

(1672/2009), muutoin säädökset jätelakiin tai sopimuksellinen menettely 
eli Green deal käyttöön (??)

• Kunnilla mahdollisuus periä satamamaksuissa erilliskeräyksen 
kustannukset
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SUP-tuotteiden tuottajavastuu

SUP-tuotteiden tuottajien velvollisuuksiin kuuluu: 

1. Kustannusvastuu kyseisten tuotteiden keruusta julkisiin keruujärjestelmiin (out-
of home collection: infra+jätehuolto) 

2. Kustannusvastuu näistä tuotteista aiheutuvan roskaantumisen puhdistamisesta 
sekä näiden roskien kuljetuksesta ja käsittelystä 

3. Roskaantumiseen, uudelleenkäyttöön ja jätehuoltoon liittyvän valistuksen 
kustannukset 

4. Tiedonkeruun ja raportoinnin kustannukset 

5. Pakkausten osalta muut pakkausten tuottajavastuun kustannukset 
(jätedirektiivistä)
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Linkittyy mm. katujen kunnossa- ja puhtaanapitolakiin sekä 
kuntien katujen ja yleisten alueiden siivoukseen, puistoroskiksiin 
sekä jätelain roskaamisluvun velvoitteisiin -> Kuntien 
kustannusten selvittäminen oleellista! 



SUP-tuottajavastuu kuntien puhtaanapito- ja 
siivousvastuulle kuuluvien alueiden jätehuollosta ja roskien 
siivoamisesta 1/2

• Alueet: kuntien puhtaanapito- ja siivousvastuulle eri säädöksiin 
perustuen kuuluvat kadut, yleiset alueet (kuten torit, puistot) sekä 
uimarannat ja muut yleiseen virkistykseen käytettävät alueet 
• Jätelaki (74 ja 76 §) ja katujen kunnossapitolaki 

• useasta laista seuraa velvoitteita: MRL, terveydensuojelulaki, 
kuluttajansuojalaki, liikuntalaki… 

• Tuottajien kustannusvastuu koskisi vain SUP-tuotteiden osuutta 
kunnille ko. toimista aiheutuvista kokonaiskustannuksista, ei siis 
esim. kaikkien puistoroskien siivoamista

• Tuottajien kustannusvastuu tarkoittaisi käytännössä sitä, että ko. 
tuottajat maksaisivat kunnille korvauksia tehdyistä siivoustoimista 
ja järjestystä jätehuollosta

24.3.202110



SUP-tuottajavastuu kuntien puhtaanapito- ja 
siivousvastuulle kuuluvien alueiden jätehuollosta ja roskien 
siivoamisesta 2/2

• Sääntely haastavaa. Miksi? 
• kustannusvastuun määrittelyyn liittyvää tietopohjaa ei nykytilanteessa ole 

systemaattisesti koottuna: kuntien kustannukset ja jätteen koostumus
• tuottajien kustannusvastuun maantieteellisistä rajaukset?

• Tarvitaan tietoja sekä kuntien kokonaiskustannuksista että SUP-
tuotteiden osuudesta niistä 
• Kuntaliiton kysely kokonaiskustannuksista s 2020
• Roskien koostumustutkimus tarvitaan! SUP-tuotteiden osuus selvitettävä! 

Suunnitteilla selvitys yhteistyössä Kuntaliitto/tuottajat ja YM, 2021. 

• Keskustelussa myös: Onko yksityiskohtainen  sääntely korvauksista 
tarpeen – olisiko sopiminen ko. tuottajien ja kuntien kesken 
mahdollista?  Kuntaliiton tämän hetkinen kanta säätäminen
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SUP-direktiivin asettamat tuottaja-
vastuuvelvoitteet tuoteryhmittäin 
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Kustannusvastuu kattaa:

Osuus julkisten 
alueiden 
roskiksista

Osuus roskien 
siivoamisesta Valistus

Tiedonkeruu ja 
raportointi 
tuotteista

Tiedonkeruu ja 
raportointi 
jätteistä

Tuoteryhmä

SUP-pakkaukset* kyllä kyllä kyllä kyllä** kyllä**

SUP-tupakkatuote kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

SUP-ilmapallo ei kyllä kyllä kyllä ei

SUP-kosteuspyyhe ei kyllä kyllä kyllä ei

huom:

* ne pakkaukset, joita SUP artikla 8 koskee

** velvoite tulee jätedirektiivistä



Velvoitteista erityistä

• Tupakkatuottajiin kohdistuu lisäksi kustannusvastuu julkisten alueiden erityisistä 
tupakkaroskiksista, niiden perustaminen mukaan lukien. 

• Direktiivin sanamuoto: Kustannuksiin voi kuulua kyseisistä tuotteista syntyvän jätteen 
erityisen keräysinfrastruktuurin perustaminen, kuten yleisimmin roskaantuville paikoille
sijoitettavat asianmukaiset jäteastiat.

• Kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen tuottajien kustannusvastuu ulottuu vain 
roskaantumisen siivoamiseen, ei julkisiin puistoroskiksiin ja niiden tyhjennyksiin. 

• SUP-pakkauksia koskevat SUP-direktiivin vaatimusten lisäksi jätedirektiivissä ja 
pakkausjätedirektiivissä pakkausten tuottajille säädetyt velvoitteet, jotka jo 
sisältävät tiedonkeruun ja raportoinnin vaatimukset.  
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Tuottajan kustannusvastuu

• Tuottajien kustannusvastuu kohdistuu SUP-roskien aiheuttamiin kustannuksiin 
julkisissa keräysjärjestelmissä ja roskaantumisen puhdistamisessa.

• Ainoat direktiivissä esitetyt kriteerit tuottajien kustannusvastuun rajaamiseen 
ovat:

• kustannukset aiheutuvat SUP-roskien keräämisestä julkisiin keräysjärjestelmiin 
hävitettynä jätteenä

• toimien on oltava viranomaisen (public authority) toteuttamia tai niiden puolesta 
toteutettuja

• kustannusten on oltava välttämättömiä
• palvelujen on oltava kustannustehokkaita.

•  Komissio julkaisee suuntaviivat näiden rajauksien tulkinnoista
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Komission konsultin raportissa ehdotetaan seuraavia 
periaatteita perittävien kustannusten laskemiseksi:

• Siivouskustannukset tulisi selvittää kansallisesti 
• Monivuotiset kiinteät summat ovat mahdollisia. 

• SUP-tuotteiden osuus jätteiden kokonaismäärästä tulee selvittää.
• Haasteena saada luotettavaa ja vertailukelpoista dataa
• Painoperusteinen kustannusjako soveltuu jätteen käsittelyyn ja kappalemäärä-

/tilavuusperusteinen kustannusjako soveltunee paremmin jätteen keräykseen/siivoukseen ja 
logistiikkaan

• Laskennassa voidaan ottaa huomioon:
• Väestötiheys (alemmat kustannukset harvemmin asutuilla seuduilla)
• Työvoimakustannukset
• Keräys- ja käsittelyinfra paikallinen malli ja palvelutaso 
• laskea kansallisena keskiarvona, jossa otetaan huomioon yksikkökustannusten vaihtelu eri alueilla

• Kustannusten mukauttaminen vähenevän roskaantumisen myötä.

• Tuottajille kohdistuvien kustannusten tulee peilata roskien määrään. 

• Eri tuottajan kustannusten tulisi perustua markkinoille saatettujen tuotteiden määrään ja 
niiden osuuteen jätteissä. 
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Keräilyn ja siivouksen kustannustaakka 
selvitettävä, esimerkiksi
• Kunnilta kerätään tiedot jätteen keräilyn ja siivouksen kokonaiskustannuksista 

• Keskimääräinen kokonaissiivouskustannus tarkistetaan 3-5 vuoden välein (?)
• Kaikilta kunnilta vai edustava otos kunnista (?)

• Jätteiden koostumuksen selvittäminen, SUP-roskien osuus
• Osuus painosta, tilavuudesta ja kappalemäärinä (?)
• Esim. tupakantumpit, kappalemääräisesti paljon, paino pieni  mistä aiheutuu 

siivouksen kustannus?
• SUP-tuottajien kustannusosuus (%) keskimääräisestä siivouksen 

kokonaiskustannuksesta (euroa/asukas) tarkistetaan asianomaisten toimijoiden kesken 
avoimella tavalla ja vahvistetaan 3-5 vuoden välein SUP-asetuksessa (?)
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Valistus ja raportointi

• Tuottajien näkemys: tuottajien pitäisi 
saada itse hoitaa valistusvelvoitteensa 
sen sijaan, että se olisi velvollinen 
maksamaan julkisen tahon 
valistustoimista. 
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Kuntatalous

• Kuntataloudelle tuottajavastuun toimeenpano merkitsee mahdollisuutta siirtää 
jätehuollon ja roskaantumisen puhdistamisen kustannuksia kunnilta tuottajille.  

• Tuottajapuolelta voi tulla vaatimus: kustannusvastuun laskentaan tulee liittyä 
katujen ja yleisten alueiden jätehuollon ja siisteyden palvelutason 
valtakunnallinen ohjeistus = samantyyppisiä alueita eri kunnissa alettaisiin pitää 
puhtaana yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. 

• pienentäisi vaihtelua kuntien välillä, luonnollisesti kunnan asukasluvun huomioon 
ottaen. Tämä voisi joissakin kunnissa aiheuttaa kustannusten kasvua nykyiseen 
verrattuna. Tai ”ylisiivouksesta” ei tulisi korvausta…

• SUP-direktiivi ei sinällään aseta kunnille vaatimuksia roskaisuuden näkyvästä 
vähentämisestä julkisilla alueilla  ei johda julkisten alueiden jätehuollon ja 
siivouksen tason parantamiseen?  
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Lisämateriaalia
laista



Lakisääteinen siivousvelvollisuus

• JL 73 §: ensisijainen vastuu, roskaajan siivottava 

• JL 74 §: toissijainen vastuu, alueen haltijan siivottava

• Kunnan ”toissijainen vastuu” voi olla luonteeltaan säännöllistä vastuuta tietyn 
alueen puhtaana pitämisestä tai luonteeltaan tapauskohtaista roskaantumisen 
kertaluonteista siivoamista. 

• toissijaisuudella tarkoitetaan kahta erilaista tilannetta: 
• a) roskaaja on ensisijaisesti siivoamisvastuussa, mutta koska käytännössä roskaajaa 

harvoin saadaan vastuuseen, toissijainen vastuu lankeaa kohdissa 1-6 nimetylle taholle.  
Käytännössä alueen haltijan, tien tai retkeilyreitin pitäjän, jätteen vastaanottopisteen 
ylläpitäjän tai tilaisuuden järjestäjän vastuu on siis luonteeltaan ensisijaista vastuuta.  

• b) JL 74 2 momentin mukaan kunta on vastuussa, jos alueen haltija, tilaisuuden 
järjestäjä tms. laiminlyö velvollisuutensa. Tämä on luonteeltaan erilaista toissijaista tai 
viimesijaista vastuuta.
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Siivousvastuusta (JL 74 §)
• Toissijainen siivoamisvelvollinen, jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja ei 

huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan on 74 §:n mukaan:

• 1) maantien, yksityisen tien, radan tai sataman pitäjä alueella, joka on roskaantunut tien, radan tai 
sataman käytöstä;

• 2) virkistykseen yleisesti käytettäväksi tarkoitetun alueen haltija tai ulkoilu- tai 
moottorikelkkareitin pitäjä alueella, joka on roskaantunut alueen tai reitin käytöstä;

• 3) yleisötilaisuuden järjestäjä tilaisuuteen varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla 
alueella, joka on roskaantunut tilaisuuden johdosta, tai alueen haltija, jos tilaisuus järjestetään 
hänen suostumuksellaan eikä tilaisuuden järjestäjä huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan;

• 4) jätteen vastaanottopaikan pitäjä sille varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä olevalla 
alueella, joka on roskaantunut paikan käytöstä;  kunnan jätelaitos, ei SUP:n piirissä

• 5) muun kuin 1–4 kohdassa tarkoitetun alueen haltija voimassa olevan asemakaavan alueella;

• 6) muun kuin 1–5 kohdassa tarkoitetun alueen haltija, jos siivoaminen ei ole kokonaisuutena 
arvioiden kohtuutonta ottaen huomioon haltijan mahdollisuudet ehkäistä roskaantumista tai 
huolehtia siivoamisesta, roskaantumisen määrä ja roskaantuneen alueen sijainti sekä muut näihin 
rinnastettavat seikat.

• Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun alueen haltija laiminlyö siivoamisvelvollisuutensa tai haltijalla ei ole 
siivoamisvelvollisuutta mainitun kohdan nojalla, siivoamisvelvollinen on kunta.
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Myös kunta voi olla pitäjänä/ 
haltijana kohdissa 1-3, 5-6

SUP



Kunnan lakisääteinen vastuu julkisten 
alueiden keräilyjärjestelmistä
• Julkisten alueiden roska-astioista vastaava julkinen taho on pääsääntöisesti kunta

• JL 77 §:n mukaan tontinomistajan ja kunnan velvollisuudesta pitää katu ja eräät 
yleiset alueet puhtaana säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annetussa laissa (669/1978).

• Velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, 
katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet kuuluu osaksi 
kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään.   Kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle tämän 
lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta

• Kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu niihin verrattava yleinen alue on 
kunnan pidettävä siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä

• Lisäksi MRL (ainakin 83 §, 75 §, 166 §, 167 §)
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Kunnan vastuulla olevat uimarannat ja 
virkistysalueet sekä niiden jätehuolto
• JL 76 §:n nojalla virkistykseen yleisesti käytettäväksi tarkoitetun alueen haltijan, on 

järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja 
muut jätehuollon palvelut.

• Esim. Yleinen uimaranta on tällainen virkistykseen yleisesti käytettäväksi 
tarkoitettu alue.

• TSL 28 §: leirintäalue ja muu vastaava majoittumiseen varattu alue sekä yleiseen 
käyttöön tarkoitettu uimala, uimahalli, uimaranta, kylpylä, sauna tai muu vastaava alue 
tai laitos on suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava 
siten, ettei siellä oleskeleville aiheudu terveyshaittaa.

• STMA yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
• Yleinen uimaranta (EU) ja pieni yleinen uimaranta: määritelmät

• Tukesin mukaan yleisen uimarannan on täytettävä seuraavat tunnusmerkit: 
pelastusväline, ilmoitustaulu, opasteet, jäteastia sekä mielellään käymälä
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Mentimeter-kysymykset



Puhtaanapidon kustannukset 
kunnissa: kuntakyselyn 
tuloksia syksyltä 2020
Kunnossapitäjien tapaaminen 19.3.2021



Kyselyn tavoitteet ja perustiedot

• Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa niistä kuntien kustannuksista, joiden pohjalta 
tuottajavastuun mukaiset korvaukset mahdollisesti määritellään:

b) kustannukset,  joita  aiheutuu  kyseisten  tuotteiden  keruusta  julkisiin  
keräysjärjestelmiin hävitettynä  jätteenä,  mukaan  lukien  infrastruktuuri ja  sen  käyttö,  
ja  kyseisten  jätteiden  kuljetuksesta  ja  käsittelystä  sen  jälkeen; ja
c)  kustannukset  kyseisistä  tuotteista  aiheutuvan  roskaantumisen  puhdistamisesta  ja  
näiden  roskien  kuljetuksesta  ja  käsittelystä  sen  jälkeen. 

• Webropol-kysely: ”Kysely puhtaanapidon kustannuksista kuntien hoidossa olevilla 
ulkoalueilla”

• Linkki lähetettiin kaikkiin kuntiin maanantaina 5.10.2020
• Vastausaikaa ensin ma 19.10. asti, sitten jatkettu 30.10. asti (viimeisin vastaus 12.11.)
• Vastauksia saatiin 47 kunnasta
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• Eri alueiden (yleiset alueet, uimarannat, 
virkistysalueet) tiedot hajallaan 

• Käsitteet eivät ole yksiselitteisiä (esim. mitä 
puhtaanapito pitää sisällään)

• Kustannustietojen kirjaamisessa eroja kuntien 
välillä (osin myös kuntien sisällä)

• Palveluna tilattavien urakoiden sisältämistä 
töistä ei ole saatavilla erottelua

• Puutteet ja virheet vastauksissa

Tuloksiin suhtauduttava varauksella
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Kyselyyn ja tulosten tulkintaan liittyviä 
haasteita



Vastanneiden kuntien määrä 
kuntakokoluokittain
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Vastausten lukumäärä suhteessa kuntien 
kokonaismääriin
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Puhtaanapidon, jätehuollon ja 
roskaantumisen siivouksen 

kustannukset ja 
järjestämisvastuut

kuntien hoidossa olevilla 
ulkoalueilla



Esimerkkejä puhtaanapidosta 
vastaavista yksiköistä kunnissa

• Tekninen toimi

• Kaupunkirakentaminen

• Liikuntapalvelut

• Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

• Viheryksikkö

• Puistotoimi

31

Puhtaanapidon järjestämisvastuut

Kyllä
64 %

Ei
36 %

Kuuluuko kunnan yleisten alueiden, uimarantojen 
ja virkistysalueiden puhtaanapito saman yksikön 

tai vastaavan vastuulle?
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Puhtaanapidon kustannukset, €/asukas
N=43
Vaihteluväli: 1–18 €/asukas

Vaihteluväli 
1-16 €



Jätteiden keräämisen ja roskaantumisen 
puhdistuksen kustannukset, €/asukas
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Jätehuolto €/asukas (N=34) Roskaantumisen puhdistus €/asukas (N=28)

Kaikkiaan vastanneiden kustannukset yli 
20 miljoonaa e, ka noin 10-11 e/as
 Iterointi koko Suomeen 55-60 milj. e
 HUOM! SUP-kustannus vain osa tästä



Jäteastioiden hankintojen ja korjausten 
kustannukset, €/1000 asukasta
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Jäteastioiden määrä, kpl/1000 asukasta
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Koostumusselvitykset



Koostumusselvitykset tuottajien 
kustannusvastuun määrittelemiseksi
• Tuottajien kustannusvastuun määrittelemiseksi on selvitettävä ns. SUP-roskien 

osuus yleisten alueiden, katujen, uimarantojen ja virkistysalueiden
• roska-astioissa sekä
• maasta siivottavissa roskissa

• Haasteita ja ratkottavia asioita
• Vielä ei tiedetä tarkalleen, mitkä kaikki roskat ovat direktiivin tarkoittamia ”SUP-roskia”
• SUP-roskien tunnistaminen ja luokittelu koostumusselvityksessä vaikeaa/osin 

mahdotonta
• Erilainen kohtelu eri roskille, esim. ilmapallojen ja kosteuspyyhkeiden osalta 

tuottajavastuu koskee vain maasta siivottavia roskia, ei roska-astioissa olevia
• SUP-roskien osuuksien mittaaminen

• Tilavuus- ja/tai painoyksiköt? Kappalemäärät?
• Eri yksiköt roska-astioiden sisällön ja maasta kerättävien roskien osalta?
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Hanke-ehdotus: koostumusselvitys

• Kustannusarvio 140 000 e + rahoitusjakauma
• YM 30 000 e
• Kunnat ja Kuntaliitto 55 000 e
• SUP-tuottajat 55 000 e

• Selvitys sisältäisi a) kirjallisuusselvityksen sekä menetelmäkehityksen b) 
koostumustutkimukset. 

• Kilpailutettaisiin konsultti + koostumustutkimus yhteistyössä jätelaitoksen kanssa

• Ohjausryhmään tarvitaan kuntaedustajia 5 kpl (?)

• Kunnista tarvitaan tietoa mm. sopivista tutkimusalueista, roskaamisen 
siivoamiseen käytetyistä menetelmistä ja kustannusten muodostumisesta 
oikeiden yksikkötekijöiden valitsemiseksi (työvoimakust., konetyön osuus, erottelu 
jätehuoltotoimien (keräys, kuljetus, käsittely) ja siivoustyön kustannuksiin)
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Mentimeter-kysymykset



Kustannustietojen selvittäminen kunnista
• Mitä kustannustietoja kunnista pitäisi 

käyttää?
• Toisto 3-5 vuoden välein

• Infra 2017 kunnossapitonimikkeistö –
käytetäänkö tätä?
• Eri yksiköissä eri nimikkeistöt ja luokat? 

Esim. liikuntapalveluilla?
• 6200 Puhtaanapito

• 6212 Roskien ja jätteiden poisto
• 6213 Roska- ja jäteastioiden tyhjennys

• Mikä/kuinka suuri kuntajoukko olisi 
kattava edustamaan kaikkia?
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Kuntaliitto: Vaikuttava kumppani kunnille

Saksan SUP-tutkimus:
kustannukset ja koostumus

20 saksalaista 
kaupunkia 
• Pieni, keskikokoinen, suuri 
• 140 l puistoroskaa/as/a
• Mukana talvihoidon 

hiekanpoistoa (ilmeisesti 
sis. hiekoitushiekka)
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Saksan SUP-tutkimus:
kustannukset ja koostumus

Saksassa
• SUP-siivouskust. yhteensä 

700 miljoonaa euroa/a
• Asukkaita 83 200 000 

(31.12.2019)
•  siivouskustannus 8,4 

e/as
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Ruotsissa lakiluonnokset lausunnoilla
• SUP-jätteen jäteastiakeräys tuottajien vastuulle  ei kuntakorvauksia

• Aiheuttaa rinnakkaisen järjestelmän kuntien puisto- ja katuroskiksille

• Tuottajien on osallistuttava roskien siivoamiskustannuksiin 
• Ruotsin karkea arvio vuotuisista roskien siivouskustannuksista on 1000-2000 miljoonaa 

kruunua.
• Aluksi tavoitteeksi asetettu kerätä vajaasti noin 800 milj. kruunua eli noin 80 milj. e 

tuottajilta

• Kesällä 2020 tehty 1 viikon koostumustutkimus 70 kunnassa 
kappalemääräperusteisesti, (Naturvårsverket kustansi, 500 000 e)

• Sen mukaan tupakkatuotteita oli noin 60 % jätteistä  tupakkatuottajien 
kustannusosuus roskaantumisesta suurin!

• Kuntien tulee seurata kustannuksia ja ilmoittaa ne tietojärjestelmään vuosittain
• Jos kunta saanut liikaa, peritään takaisin
• Korvauksia maksetaan asukasluvun perusteella, 80 % tuottajasummasta
• Summasta 20 % varattu erityisille alueille jaettavaksi hakemuksesta
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