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Vihreiden jätteiden siirrot 

Pääsääntöisesti jätteen siirto maasta toiseen edellyttää 
lupaa. Poikkeuksena tästä ovat vaarattomien ns. vihreiden 
jätteiden siirrot hyödyntämistä varten. 

Näihin ohjeisiin on koottu tietoja vihreiden jätteiden 
siirtoihin liittyvistä edellytyksistä.

Oikeudellinen tausta on esitetty jätteensiirtoasetuksessa 
(EY) N:o 1013/2006. Asetuksen 3 ja 18 artiklat koskevat 
vihreiden jätteiden siirtoja.
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Vihreitä jätteitä koskevan  
siirtomenettelyn soveltamisedellytykset

Seuraavien vastaanottomaata sekä 
jätteen luokittelua ja käsittelyä koske-
vien edellytysten tulee täyttyä, jos  
siirretyn jätteen määrä ylittää 20 kg.
 
1. Jäte luokitellaan vihreäksi 
jätteeksi

Jäte luokitellaan vihreäksi jätteek-
si jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 
1013/2006 mukaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jäte luetellaan asetuksen 
liitteessä III, IIIA tai IIIB. Liitteessä IIIB 
luetellut jätteet luokitellaan vihreäksi 
jätteeksi vain Euroopan unionin sisällä. 

Vihreään jäteluetteloon on sisällytetty 
jätteitä, joiden siirroista hyödynnettä-
viksi ei todennäköisesti aiheudu riskiä 
ympäristölle. Esimerkkejä: metalliromu 
(B1010), keräyspaperi (B3020) ja elekt-
roniikkaromu ja talteen otetut elekt-
roniset komponentit, jotka soveltuvat 
perus- ja jalometallien hyödyntämiseen 
(GC020).

Sovellettavat jätekoodit löytyvät 
seuraavista jätteensiirtoasetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 liitteistä:
- liite III, liite IIIA ja liite IIIB
- liite V, osa 1, luettelo B.

Huolimatta siitä, onko jätteet mainittu 
edellä viitatuissa liitteissä, niitä ei saa 
luokitella vihreiksi jätteiksi, jos ne ovat 
sellaisten muiden aineiden saastuttamia, 
jotka ovat vaarallisia ja jotka estävät 
jätteen hyödyntämisen ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.  Tarkista, 
että luokitus on voimassa myös vastaan-
ottomaassa.

JÄTTEEN PUHTAUS
Yleensä vihreän jätteen  
puhtauden on oltava yli 90 p-%. 
Tiettyihin jätteisiin voidaan  
soveltaa tiukempia vaatimuk-
sia. Myös erityisiä kansallisia 
vaatimuksia voidaan soveltaa.
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2. Jäte siirretään  
hyödynnettäväksi
Jäte siirretään hyödyntämistoimia 
varten. Hyödyntämistoimet (R-koodit) 
on lueteltu jätedirektiivin 2008/98/EY 
liitteessä II.

Jätteen vienti loppukäsittelyä varten 
edellyttää aina lupaa siitä huolimatta, 
onko jätteessä vaarallisia ominaisuuksia. 
Poikkeuksena on jätteen siirto laborato-
rioanalyysia varten, kun jätteen määrä  
ei ylitä 25 kg. 

MUOVIJÄTE
Muun muassa muovijäte voi 
sisältää pysyviä orgaanisia  
yhdisteitä (POP). Tällaisen jätteen 
jätehuoltoa koskevat vaatimukset 
on otettava huomioon. Pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä sisältävän 
jätteen jätehuoltoa koskevista 
säädöksistä on säädetty  
asetuksessa (EY) N:o 850/2004.
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3. Vastaanottomaa
Vihreän jätteen siirrot on sallittu Euroo-
pan unionin ja OECD-maiden alueella. 
OECD-maiden ulkopuolella hyödynnet-
täväksi tarkoitetun jätteen siirtoihin 
sovelletaan maakohtaisia vaatimuksia.

Vaatimuksista on säädetty asetukses-
sa (EY) N:o 1418/2007. Sovellettavat 
siirtomenettelyt on määritelty Baselin 
yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen 
mukaisesti luokiteltujen jätteiden vientiä 
varten. Tiettyjen jätteiden vienti OECD:n 
ulkopuolisiin maihin on joko kielletty, 
edellyttää lupaa, kuuluu vihreitä jätteitä 
koskevaan siirtomenettelyyn, tai siihen 
sovelletaan vastaanottomaan omia 
säädöksiä. Maakohtaisia vaatimuksia 
päivitetään asetukseen säännöllisesti.

VIEJÄN VASTUU
Jätteen viejä on velvollinen 
varmistamaan, tarvitaanko  
jätteen siirtoon lupa (ns.  
ilmoitusmenettely) vai sovelleta-
anko vihreän jätteen siirtomen-
ettelyä.

VIENTI KIINAAN
Kiina on asettanut uusia tuon-
tirajoituksia tietyille jätteille 1. 
tammikuuta 2018 alkaen. Tuontik-
ielto koskee useita jätteitä, kuten 
sekalaista muovijätettä, lajit-
telematonta paperijätettä sekä 
tekstiilijätteitä. 
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Vihreän jätteen siirtomenettelyä  
koskevat vaatimukset 

Seuraavaa menettelyä sovelletaan siinä 
tapauksessa, että edellä mainitut edelly-
tykset vihreän jätteen siirtomenettelylle 
täyttyvät.

1. Liitteen VII mukaisen  
asiakirjan liittäminen lähetykseen
Vihreän jätteen viejien on varmistet-
tava, että jätteensiirtoasetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 liitteen VII mukainen 
asiakirja seuraa siirron mukana alusta 
asti, kunnes lähetys saapuu hyödyntä-
mislaitokseen. Yksityiskohtaiset ohjeet 
asiakirjan täyttämistä varten on annet-
tu Yhteyshenkilöiden ohjeissa N:o 10. 

Huomaa, että: 
- ”jätteen siirron järjestävän henkilön” 

on kuuluttava lähtömaan lainkäyttö-
valtaan

- vastaanottajan (kuten kauppiaan, 
välittäjän tai oikeushenkilön) täytyy 
olla vastaanottomaan lainkäyttöval-
lan alainen ja omistaa jäte tai omata 
jokin lainmukainen määräysvalta 
jätteeseen hetkellä, jona lähetys 
saapuu vastaanottomaahan (kentän 
7 osoitteeseen merkityn maan on 
oltava sama kuin kenttään 2 merki-
tyn maan). 

2. Viejän (siirron järjestävän 
henkilön) ja vastaanottajan 
välinen sopimus
Jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 
1013/2006 18 artiklan mukaisen viejän 
ja vastaanottajan välisen sopimuksen 
on oltava voimassa, kun siirto lähtee. 
Esimerkki sopimuksesta on Yhteyshenki-
löiden ohjeissa N:o 10. 

3. Muut vaatimukset
Liitteen VII mukainen asiakirja ja 
sopimus on esitettävä pyynnöstä 
jätesiirtoja tarkastaville viranomaisille. 
Jätesiirtoihin tulee käyttää vain luvan 
saaneita/rekisteröityjä kuljettajia.

Viejän, vastaanottajan ja hyödyntämis-
laitoksen tulee säilyttää kaikki siirtoihin 
liittyvät asiakirjat vähintään kolme 
vuotta siirtopäivästä. 

Tarkista siirtojen raportointivaatimukset 
maasi ja vastaanottomaan toimivaltai-
selta viranomaiselta.



Laittomat siirrot
Jos vihreän jätteen siirtoa koskevia 
vaatimuksia ei täytetä, siirrot voidaan 
katsoa laittomiksi.  On myös laitonta 
viedä vaarallisia tai luokittelemattomia 
jätteitä vihreinä jätteinä ilman  
jätesiirtolupaa.

Vihreän jätteen siirtoihin liittyvät laitto-
mat siirrot on määritelty jätteensiirto-
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 2 artiklan 
35 kohdan g alakohdan iii alakohdassa. 
Siirto on laiton, jos esimerkiksi liitteen 
VII mukainen asiakirja puuttuu tai siitä 
puuttuu tärkeitä tietoja (kuten allekirjoi-
tus kentästä 12) tai tiedot ovat vääriä.

Lainsäädäntö
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden 
siirrosta
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:02006R1013-20160101&from=EN
Konsolidoitu asetus (EY) N:o 1418/2007 
vihreiden jätteiden siirrosta OECD:n 
ulkopuolisiin maihin
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:02007R1418-20140718&from=EN
Jätedirektiivi 2008/98/EY 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32008L0098&from=FI
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32004R0850&from=DE

Ohjeet 
Yhteyshenkilöiden ohjeet N:o 10
Jätteiden siirrosta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 18 artiklan mukaiset 
jätteiden siirrot
http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7B398E1542-CA66-4E1C-
90E7-5EA2FA059512%7D/135304
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
määrittämät vihreiden jätteiden 
epäpuhtauksien raja-arvot
http://ec.europa.eu/environment/waste/
shipments/pdf/Threshold%20values.pdf
Vihreiden jätteiden luokittelu jätteen-
siirtoasetuksen (asetus N:o 1013/2006) 
mukaan – käytännön ohjeita 
https://www.impel.eu/wp-content/
uploads/2016/12/guideline-Green-
listet-waste_120316.pdf

Maakohtaiset 
yhteystiedot  
(toimivaltaiset 
viranomaiset) 
Tanska: Tanskan ympäristö- ja  
elintarvikeministeriö 
http://mst.dk/affald-jord/affald/import-
og-eksport-af-affald (tanskankielinen)
Suomi: Suomen ympäristökeskus  
http://www.ymparisto.fi/kvjatesiirrot
Norja: Norjan ympäristökeskus
http://www.miljodirektoratet.no/en 
(englanninkielinen)
Ruotsi: Ruotsin luonnonsuojeluvirasto
http://www.swedishepa.se  
(englanninkielinen)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20160101&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0850&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0850&from=DE
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Threshold%20values.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/guideline-Greenlistet-waste_120316.pdf
http://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald
http://www.ymparisto.fi/kvjatesiirrot
http://www.miljodirektoratet.no/en/
http://www.swedishepa.se/


10

Pohjoismaiden ministerineuvosto 
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.norden.org

ANP 2018:761
ISBN 978-92-893-5602-2 (PDF) 
ISBN 978-92-893-5603-9 (EPUB)

Näihin ohjeisiin on koottu tietoja vihreiden jätteiden siirtoihin 
liittyvistä edellytyksistä. Pääsääntöisesti jätteen siirto 
maasta toiseen edellyttää lupaa. Poikkeuksena tästä ovat 
vaarattomien ns. vihreiden jätteiden siirrot hyödyntämistä 
varten. 

Oikeudellinen tausta on esitetty jätteensiirtoasetuksessa  
(EY) N:o 1013/2006. Asetuksen 3 ja 18 artiklat koskevat  
vihreiden jätteiden siirtoja.

www.norden.org

	Vihreiden jätteiden siirrot
	Vihreitä jätteitä koskevansiirtomenettelyn soveltamisedellytykset
	Vihreän jätteen siirtomenettelyäkoskevat vaatimukset
	Laittomat siirrot
	Lainsäädäntö
	Ohjeet
	Maakohtaisetyhteystiedot(toimivaltaisetviranomaiset)




