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Hallituksen esitysluonnokset laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saata-
vista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 
 

Energiateollisuus ry (ET) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 
 
ET pitää ehdotettuja lakimuutoksia tarpeellisina ja perusteltuina. Erityisesti ET pitää hyvänä 
muutosten tavoitetta helpottaa lannan energiahyötykäyttöä EU-lainsäädännön sallimissa 
puitteissa. Energiahyötykäytön helpottumiseksi tärkeitä ovat sekä tekniset joustot että suju-
vat viranomaisprosessit. 
 
Muutosten johdosta lannan polttoa koskeva lainsäädäntö muodostuu kokonaisuudessaan 
monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi. Tämän vuoksi asiaa selkeyttävä ohje on tarpeen (voi-
daan sisällyttää PIPO-asetusta koskevaan mahdolliseen ohjeistukseen). 
 
ET esittää lainsäädännössä ja sen soveltamisessa huomioonotettavaksi seuraavat näkökul-
mat: 
 

• Pääsääntöisesti jätteenpolttoasetusta (151/2013) sekä ympäristönsuojelulain (YSL) 
107-110 §:ä sovelletaan jätteenpolttoon ja jätteen rinnakkaispolttoon lukuunotta-
matta YSL:n 107 §:n toisessa momentissa lueteltuja jätteitä. Ehdotuksessa ei esitetä 
tarkennettavaksi em. momenttia lannan osalta. Esityksen valmistelussa on varmistet-
tava, ettei jätteenpolton sääntelyä sovelleta lannan polttoon esityksen tarkoituksen 
vastaisesti em. säädösten nojalla. 
 

• Esityksestä muodostuu se kuva, että kaikki lannan polttoon liittyvät vaatimukset on 
sisällytetty (sivutuotelainsäädännön lisäksi) YSL:in ehdotettaviin uusiin pykäliin (mm. 
221 c §:n perustelujen mukaan). Valmistelussa on varmistettava, ettei sivutuotelain-
säädäntöön liity mitään YSL:n uusissa pykälissä mainitsemattomia lannan polttoa 
koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi valvontaa koskevassa uudessa 221 f §:ssä viitataan 
ainoastaan YSL:n pykälien valvontaan; onhan tämä tulkittavissa niin, ettei sivutuote-
lainsäädännöstä tule muuta valvottavaa (eli vastaavasti toiminnanharjoittajaa vel-
voittavaa). Lisäksi viittauksia sivutuotelainsäädäntöön tulee välttää mahdollisuuksien 
mukaan ja sen sijaan kirjoittaa vaatimukset ympäristölainsäädäntöön. Nämä näkö-
kulmat ovat tärkeitä vaatimusten hahmottamisen kannalta. 

 

• YSL:n esitetään sisällytettäväksi säädös, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen määrittelee pyydettäessä monipolttoaineyksikön päästöraja-arvot sivu-
tuotelainsäädäntöä vastaavalle viranomaiselle. Sivutuotelakiin esitetään kuitenkin 
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säädöstä, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrittelee aina 
em. päästöraja-arvot.  

Monipolttoaineyksikön päästörajojen määrittäminen edellyttää polttoaineisiin ja sa-
vukaasuihin liittyvän laskennan (mm. erilaiset lämpöarvot, happiredusointi) sekä 
polttolaitoksia koskevan sääntelyn (PIPO- ja SUPO-asetukset) tuntemista. ET esittää 
sen vuoksi harkittavaksi, tulisiko ympäristönsuojeluviranomaisen olla aina (ei vain 
pyydettäessä) rajat määrittävä viranomainen. YSL ja sivutuotelaki tulee olla yhtene-
vät tältä osin.  

Uusiin määräyksiin ja niiden valvontaan liittyy päästörajojen määräämisen lisäksi 
useita muitakin polttolaitososaamista edellyttäviä asioita. Näitä ovat esim. poltto-
lämpötilamittauksen järjestäminen, viipymän määrittäminen, savukaasupäästömit-
tausten suorittaminen ja niiden tulosten tulkinta raja-arvojen noudattamisen kan-
nalta. Lainsäädännössä tulisi huomioida riittävän asiantuntemuksen turvaaminen 
sivutuotelainsäädäntöä soveltavalle viranomaiselle. 
 

• Esityksessä ei ole selkeästi huomioitu tilannetta, jossa 1) kattilassa poltetaan lannan 
lisäksi jätteitä, joihin sovelletaan jätteenpolton säädöksiä tai 2) toiminnanharjoittaja 
haluaisi soveltaa lannan polttoon jätteenpolton säädöksiä siitä huolimatta, että 
muita jätteitä ei polteta. Esityksen perusteluissa todetaan, että lannanpoltto olisi 
mahdollista joko jätteenpoltto- tai sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaan. 
ET:n käsityksen mukaan kohdan 1) tilanteessa sovellettaisiin jätteenpolton (tai rin-
nakkaispolton) vaatimuksia myös lannan polttoon ja kohdan 2) tilanne tulisi olla 
mahdollinen.  
 
On huomionarvoista, että jätteenpolttoasetus mahdollistaa sivutuotelainsäädäntöä 
lievemmät NOx-raja-arvot nimelliskapasiteetiltaan pienille laitoksille. Jätteenpoltto-
asetus mahdollistaa myös poikkeukset poltto-olosuhdevaatimuksiin.  

Tämän vuoksi ET pitää esityksen perusteluiden (s. 8) mukaista seuraavaa tekstiä vir-
heellisenä: 

Kyseisiä [sivutuotelainsäädännön] lannan päästöraja-arvoja käytettäisiin myös 
määritettäessä [ympäristönsuojelu]lain 108 §:n mukaisen jätteen rinnakkais-
polttolaitoksen päästöraja-arvoja jätteenpolttoasetuksen (151/2013) liitteen 3 
kohdan 1 mukaisella laskentakaavalla. 

   

• Esityksessä YSL:n 221 d § ensimmäisessä momentissa viitataan 221 c §:n ensimmäi-
sen momentin erityisvaatimuksiin. Erityisvaatimukset on kuitenkin todettu 221 c §:n 
toisessa momentissa. 
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