KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1004, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta jätettä koskevien
tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ja komission
täytäntöönpanopäätöksen C(2012) 2384 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4114) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti),

LIITE IV
RAKENNUS- JA PURKUJÄTE
7 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT KOTITALOUKSISTA PERÄISIN OLEVAA JÄTETTÄ JA
VASTAAVAA MUISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAA JÄTETTÄ SEKÄ RAKENNUS- JA
PURKUJÄTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT
C. MUOTO, JOTA KÄYTETÄÄN TOIMITETTAESSA TIEDOT DIREKTIIVIN 2008/98/EY 11 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHDAN
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SILTÄ OSIN KUIN KYSE ON RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEESTÄ
Vuosi

Laskentamenetelmä(1)

Syntynyt
jäte (t)

Valmistelu
uudelleenkäyttöön
(t)

Kierrätys (t)

Maantäyttö (t)

2015

WStat

1773174

2016

WStat

1712280

ei tietoa, sisältyy
kierrätykseen

1157422

2017

WStat

1509317

2018

WStat

1531891

ei tietoa, sisältyy
kierrätykseen
ei tietoa, sisältyy
kierrätykseen

Materiaalin muu
hyödyntäminen(2)
(t)

Materiaalin
hyödyntäminen
yhteensä(3)
(t)

1231799

1231799

824054

maantäyttöä ei ole
erikseen
määritelty
maantäyttöä ei ole
erikseen
määritelty
3673

829886

2547

832433

1157422

827727

(1) Päätöksen 2011/753/EU liitteen II mukaisesti valittu laskentamenetelmä.
(2) Sisältää materiaalin muun hyödyntämisen kuin valmistelun uudelleenkäyttöön, kierrätyksen ja maantäytön.
(3) Niiden määrien summa, jotka ilmoitetaan uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, maantäytön ja materiaalin muun hyödyntämisen
kohdalla.
D. C OSASSA TARKOITETTUJEN TIETOJEN OHESSA TOIMITETTAVAN LAADUNTARKASTUSRAPORTIN MUOTO

I. Raportin tavoitteet
Raporttiin on määrä kerätä tietoja tiedonkeruumenetelmistä ja toimitettujen tietojen kattavuudesta. Raportissa olisi
annettava selkeä kuva jäsenvaltioiden omaksumista lähestymistavoista sekä eri maiden tietojen vertailukelpoisuuteen
liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista.
II. Yleiset tiedot
1. Jäsenvaltio: Suomi
2. Tiedot ja kuvauksen toimittava organisaatio: Tilastokeskus
3. Yhteyshenkilö/yhteystiedot: Juha Espo, juha.espo@stat.fi
4. Viitevuosi: 2016-2018
5. Toimituspäivä/versio: 23.6.2020, korjattu 25.1.2021
III. Rakennus- ja purkujätettä koskevat tiedot
1. 1. Miten syntyneen rakennus- ja purkujätteen määrät määritetään? Mikä on näiden määrien suhde asetuksen (EY)
N:o 2150/2002 perusteella ilmoitettuihin tietoihin?
Tiedot lasketaan osana asetuksen 2150/2002 mukaista raportointia ympäristöhallinnon YLVA-rekisterin sisältämien
rakennusjätteitä vastaanottavien laitosten vuosiraporteista. Jätteenä tilastoitavien maamassojen osuus saadaan
laskentamallilla Tilastokeskuksen tavaroidenkuljetustilaston tiedoista osana kuljetettuja maamassoja.
2.

Kuinka uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä, maantäyttöä ja materiaalin muuta hyödyntämistä koskevat tiedot
kootaan?
Antakaa kuvaus direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 17 a alakohdassa esitetyn maankäytön määritelmän soveltamisesta
rakennus- ja purkujätettä koskevien tietojen yhteydessä ja selostus C osan taulukossa kohdassa ”muu hyödyntäminen”
ilmoitetuista eri jätteenkäsittelytoimista ja niiden prosenttiosuudesta.
Tietolähteenä käytetyssä YLVA-rekisteriaineistossa on käsittelylaitosten vuosiraporteissa otettu käyttöön maantäyttöä
kuvaava käsittelykoodi v.2017 tiedoille. Uudelleenkäytön valmistelua ei toistaiseksi kyetä tilastoimaan oikein koska
sille ei ole käytetyn aineiston luokituksissa omaa käsittelymuotoa kuvaavaa R-koodiaan tai kansallista tarkennusta Rkoodiin.
3.

Perustuvatko tiedot esikäsittelylaitoksiin tuleviin määriin? Kyllä/ei
Jos kyllä, antakaa tietoja esikäsittelyn tehokkuudesta:

Tiedot perustuvat osin esikäsittelyyn tulevien laitosten tietoihin, osin lopullisen käsittelijän tietoihin. Ei tilastoitua tietoa
esikäsittelyn tehokkuudesta.

4.

Perustuvatko tiedot lopulliseen kierrätysprosessiin tuleviin määriin? Kyllä/ei

5. Kuvailkaa tietojen validointiprosessia:
Tiedot perustuvat osin esikäsittelyyn tulevien laitosten tietoihin, osin lopullisen käsittelijän tietoihin. Validointi kuten
muille, esimerkiksi yhdyskuntajätteitä koskeville, YLVA-rekisteriin perustuville tiedolle, kuvattu aiemmin lomakkeella
yhdyskuntajätteitä koskevassa kohdassa 7.
6. Onko jätettä
a) toimitettu toiseen jäsenvaltioon? Kyllä. Jätetilastoinnissa ei selvitetä jätteiden määränpäätä, laskentaan vaikuttaa
ainoastaan tieto viennistä/tuonnista.
b) viety käsiteltäväksi unionin ulkopuolelle? Kyllä. Jätetilastoinnissa ei selvitetä jätteiden määränpäätä, laskentaan
vaikuttaa ainoastaan tieto viennistä/tuonnista.
Jos vastaus on myönteinen, kuvailkaa muualle toimitetun tai viedyn jätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen asteen
seurantaa ja validointia.
Jätetilastoinnissa ei ole eroteltu Suomesta muualle toimitetun tai viedyn jätteen osuutta uudelleenkäytön valmistelun ja
kierrätyksen asteen määrästä. Uudelleenkäytön valmistelua ei ole eroteltu kierrätyksestä tilastoinnissa koska
uudelleenkäytön valmistelulle ei ole ollut tiedonkeruussa erillistä käsittelyä kuvaavaa koodia, eikä sitä ole siten voitu
tunnistaa erilleen kierrätyksestä. Tietoaineistona käytetty YLVA-rekisteri sisältää tiedon siitä, onko syntynyt tai käsitelty
jäte-erä toimitettu, viety, tuotu tai käsitelty Suomessa tai ulkomailla. Tuottajavastuun alaisten jätteiden kuten
pakkausjätteiden osalta tilastointi perustuu pääosin tuottajayhteisöjen luovuttamiin aggregoituihin tietoihin, eikä näiden
osalta tilastoinnissa ole ollut käytettävissä ulkomaille toimitetun jätteen osuutta eriteltynä.

