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Jätteen käsittelyn seuranta-  
ja tarkkailusuunnitelma

Jätelaki (646/2011) 120 § 
 
Valtioneuvoston asetus  
jätteistä (179/2012, jäljempänä 
jäteasetus) 25 §

Jätehuollon keskeisten toimijoiden 
yleisestä seuranta- ja tarkkailuvelvol-
lisuudesta säädetään jätelain 120 §:n 
1 momentissa, ja se kytkeytyy jätelain 
118 §:n mukaiseen kirjanpitovelvolli-
suuteen. Kirjanpitovelvollisuus koskee 
118 §:ssä lueteltuja jätteen tuottajia, 
käsittelijöitä, kuljettajia, välittäjiä ja ke-
rääjiä. Jätteen käsittelijän kirjanpidos-
sa esitettävistä tiedoista säädetään 
jäteasetuksen 22 §:ssä.

Jätelain 120 §:n 2 momentin mu-
kaan ympäristöluvanvaraisen jätteen 
käsittelytoiminnan harjoittajan on 
esitettävä lupaviranomaiselle suun-
nitelma jätteen käsittelyn seurannan 
ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunni-
telma on laadittava, vaikka laitoksella 
olisi jätteen käsittelytoiminnan lisäksi 

myös muita luvanvaraisuusperusteita, 
esimerkiksi silloin kun laitoksen pää-
toimiala on muu kuin jätteen käsittely. 
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkai-
lusuunnitelman tulee sisältää kattava 
kuvaus siitä, mitä jätteen käsittelytoi-
mintoja toimintaan sisältyy ja miten 
niitä seurataan ja tarkkaillaan. Suun-
nitelma tulee laatia laitoksen toiminta 
ja laajuus huomioon ottaen. Jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelman sisältövaatimuksista sääde-
tään jäteasetuksen 25 §:ssä.

Tässä ohjeessa selvitetään jätteen kä-
sittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitel-
man sisältövaatimuksia suunnitelman 
laatimisen tueksi. Ohje ei ole oikeu-
dellisesti sitova.
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Jätteen käsittelyn seuranta- ja tark-
kailusuunnitelman tarkoitus on tukea 
ja tehostaa toimijoiden omavalvontaa. 
Suunnitelma toimii parhaimmillaan 
laitoksen jätteen käsittelyn sisäise-
nä ohjeistuksena ja tarkastuslistana 
asioista, joita laitoksen tulee jätteen 
käsittelyssä ottaa huomioon. Monilla 
jätettä käsittelevillä toimijoilla jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunni-
telmassa vaaditut asiat voivat sisältyä 
toiminnan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 62 §:n mukaisiin käyttö-, 
päästö- tai vaikutustarkkailusuunnitel-
miin. Kuitenkaan aina näitä ei muihin 
tarkkailusuunnitelmiin ole kirjattu. 
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tark-
kailusuunnitelma täydentää laitoksen 
muuta tarkkailua jätteen käsittelyn 
osalta. 

Suunnitelma edistää toiminnanhar-
joittajan tietoisuutta omasta toimin-
nastaan, jäsentää ja dokumentoi 
toimintaa sekä selkeyttää toiminnan 
tarkkailua. Suunnitelma toimii sekä 
vastaanotettavien jätteiden että syn-
tyvien jätteiden laadun ja käsittelypro-
sessien seurantavälineenä. 

Suunnitelma toiminnan 
omavalvonnan välineenä

Laitoksen toimintaa voidaan jatkuvasti 
kehittää seurannan ja tarkkailun pe-
rusteella havaittuja toiminnan puuttei-
ta poistamalla. Jätteen käsittelyn seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelman avulla 
voidaan myös perehdyttää uusia hen-
kilöitä laitoksen toimintaan sekä välit-
tää valvontaviranomaiselle tarpeellisia 
tietoja laitoksen toiminnasta.
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Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkai-
lusuunnitelma on esitettävä lupavi-
ranomaiselle, pääsääntöisesti osana 
lupahakemusta. Suunnitelman muoto 
on vapaa. Lupaviranomainen hy-
väksyy suunnitelman lupapäätöksen 
yhteydessä. Lupaviranomainen voi 
hyväksyä suunnitelman myös erillise-
nä, mikäli lupahakemusta ei muuten 
ole tarpeen jättää.

Jos käsiteltävän jätteen määrä, laatu, 
käsittelytoimenpiteet tai toimituspaikat 
muuttuvat lupaviranomaisen jo hyväk-
symässä suunnitelmassa esitetystä, 
tulee toiminnanharjoittajan arvioida ja 
tarvittaessa tarkistaa jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaansa 
sekä toimittaa päivitetty suunnitelma 
ympäristöluvan valvontaviranomai-
selle. Valvontaviranomainen arvioi 
tarkistetun suunnitelman perusteella, 
onko kyse sellaisesta toiminnan olen-
naisesta muutoksesta, mikä edellyttää 
ympäristöluvan tarkistamista.

Suunnitelman hyväksyminen  
ja tarkistaminen
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Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma  
(valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, 25 §)

Jätelain 120 §:n 2 momentissa tarkoitettuun jätteen käsittelyn seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:
1) käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet;
2) toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi;
3) käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä 

mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkai-
lun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista;

4) toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämi-
seksi;

5) toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien 
korjaavat toimet;

6) toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi;
7) käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat;
8) käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisek-

seen;
9) muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat.
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1) Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet
• Lista niistä jätteistä ja jätteiden määrät, joita laitoksella saadaan ympäristöluvan mukaisesti vastaanottaa käsiteltäviksi, 

esitettynä jäteasetuksen liitteen 4 mukaisilla tunnusnumeroilla.
• Jos kyseessä on aloittava toiminta, tulee suunnitelmassa listata ne jätteet ja jätteiden määrät, jotka ympäristölupahake-

muksessa esitetään vastaanotettaviksi ja käsiteltäviksi.
• Jätteen käsittelyllä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien jätteen valmistelu näitä toimia 

varten. Hyödyntämistoimiin sisältyy näin ollen myös jätteen varastointi ennen sen toimittamista muihin hyödyntämistoi-
mintoihin, lukuun ottamatta jätteen varastointia sen syntypaikalla. Jätteen hyödyntämistoimia on lueteltu jäteasetuksen 
liitteessä 1 ja jätteen loppukäsittelytoimia asetuksen liitteessä 2. Myös muut kuin luetteloissa mainitut toimet voivat olla 
jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, jos ne täyttävät jätelain 6 §:ssä tarkoitetun jätteen hyödyntämisen tai jätteen 
loppukäsittelyn määritelmää koskevat vaatimukset.

Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman sisältö

2) Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun  
tarkastamiseksi
• Kuvataan toimenpiteet, joilla varmistetaan vastaanotettavan 

jäte-erän laatu ja selvitetään, että jäte on laadultaan sellaista, 
mitä voidaan luvanmukaisesti ottaa vastaan. Tällaisia toimenpi-
teitä voivat olla esimerkiksi silmämääräinen tarkastelu, jätteen 
laadun näytetulokset, tieto jätteen tuottajasta tai tuontipaikasta.

• Kuvataan toimenpiteet sellaisissa tilanteissa, joissa laitoksel-
le on toimitettu sellaista jätettä, jota ei ole hyväksytty laitoksen 
ympäristöluvassa tai jätteen soveltuvuus käsittelyyn on muuten 
epäselvä.

• Kuvataan tarvittaessa, mikä on käytäntö siirtoasiakirjojen osalta 
(miten ne vastaanotetaan, allekirjoitetaan, säilytetään ja arkistoi-
daan) sekä kuinka varmistetaan, että jätteen kuljettaja on hyväk-
sytty jätehuoltorekisteriin kyseisen jätteen kuljettajaksi.

 � Siirtoasiakirjavelvollisuudesta säädetään jätelain 121 §:ssä, 
jonka mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja 
vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja 
rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-ainek-
sesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumat-
tomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 
hyväksytylle vastaanottajalle.
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3) Käsittelyprosessin kuvaus, mukaan lukien selvitys käsittelyyn 
liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista 
tilanteista, sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvai-
heista
• Kuvataan laitoksen jätteenkäsittelytoimet ja -prosessit vastaan-

ottotilanteesta jäte-erän käsittelyyn, varastointiin ja mahdolliseen 
eteenpäin toimittamiseen.

• Huom! Kuvauksessa tulee kuvata jätteenkäsittelytoimet ja 
-prosessit vastaanotettujen ja käsiteltävien jätteiden osalta, ei 
syntyvien jätteiden osalta. Käsittelytoimet ja -prosessit syntyvien 
jätteiden osalta kuvataan suunnitelman kohdissa 6 ja 7.

• Kuvataan sellaiset häiriö-, vaara- ja poikkeukselliset tilanteet, 
joita laitoksen jätteen käsittelyssä voi syntyä. Mahdolliset häiriö-, 
vaara- ja poikkeukselliset tilanteet on tunnistettava, jotta niihin 
osataan varautua. Häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisilla tilanteilla 
tarkoitetaan esimerkiksi onnettomuuksista aiheutuvia tilanteita, 
kuten kemikaalivuotoja tai tulipaloja, tai ilmasto-olosuhteista johtu-
via tilanteita, kuten myrskyjä, rankkasateita ja tulvia. Poikkeuksel-
linen tilanne voi aiheutua myös ennakoimattoman tuotantohäiriön 
tai muun yllättävän, toiminnasta riippumattoman poikkeuksellisen 
tilanteen vuoksi kuten esimerkiksi silloin, jos jätteen kuljetus- tai 
käsittelyketju katkeaa tai keskeytyy (esim. vastaanottavan lai-
toksen huoltoseisokista johtuen) ja jätettä kertyy tämän vuoksi 
laitoksen alueelle yli varastointikapasiteetin. Poikkeuksellisella 
tilanteella tarkoitetaan myös markkinoiden vaihtelusta johtuvaa 
jätteen varastointitarpeen heilahtelua.

• Kuvataan tarkkailun kannalta keskeiset käsittelyvaiheet eli 
sellaiset vaiheet, joista voi aiheutua päästöjä ja jätteitä.

4) Toimet päästöjen ja jätteen käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi
• Kuvataan, miten jätteen käsittelyssä syntyvien päästöjen ja jätteiden tarkkailu toteutetaan.
• Päästöjen tarkkailulla tarkoitetaan esim. vesi- ja ilmapäästöjen tarkkailua sekä melutarkkailua.
• Jätteen käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailulla tarkoitetaan esim. syntyvien jätteiden laadun tarkkai-

lua, kaatopaikkakelpoisuutta ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtio-
neuvoston asetuksen (843/2017, MARA-asetus) vaatimusten täyttymistä.
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Lisätietoja:
• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos lupaviranomainen on kunta.
• Aluehallintovirasto (AVI) tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),  

jos lupaviranomainen on aluehallintovirasto.

5) Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet
• Kuvataan, miten toimitaan kohdan 3 mukaisissa häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa.
• Kuvataan, miten toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa 

mahdollisten häiriö-, vaara- tai poikkeuksellisten tilanteiden aikana.
• Kuvataan, miten mahdollisissa häiriö-, vaara- tai poikkeuksellisissa tilanteissa syntyneet vahingot ja haitat korjataan.
• Kuvataan, miten prosesseja tarkastellaan mahdollisten häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisten tilanteiden ennaltaeh-

käisemiseksi.

6) Toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi
• Kuvataan toimenpiteet, joilla selvitetään jätteiden käsittelyssä syntyvien jätteiden laatu. Kuvaus toteutetaan kuten 

kohdassa 2.

7) Käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat
• Kuvataan syntyvien jätteiden käsittelemisessä käytettävät menetelmät ja prosessit, jos ne käsitellään omalla laitok-

sella.
• Jos jätteen käsittelyssä syntyvät jätteet toimitetaan muualle hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi, tulee tämä 

todeta. Kuvataan tarvittaessa jätteiden käsittelemisessä vastaanottavalla laitoksella käytettävät menetelmät.
• Kuvataan, mikä on käytäntö siirtoasiakirjojen osalta, jos jätteen käsittelyssä syntyvää siirtoasiakirjavelvollisuuden 

alaisuuteen kuuluvaa jätettä toimitetaan laitokselta muualle (vrt. kohta 2).

8) Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen
• Kirjataan henkilöt, jotka vastaavat jätteiden käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta: nimi, asema ja yhteystiedot.
• Päivitettävä tarpeen mukaan.
• Kuvataan, miten jätteen käsittelystä vastuussa olevat henkilöt perehdytetään.

9) Muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat
• Muuta huomioon otettavaa jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä.
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