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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

päästökauppalain muuttamisesta 

 

Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä valmisteilla olevasta 

lain muutoksesta. Muutos koskettaa ilmaisjaon hakumenettelyä, ilmaisjaon 

viranomaistehtävien siirtoa Energiavirastoon, yhdyskuntajätteen polton sisällyttämistä 

päästökauppaan, valtion oikeutta päättää päästöoikeuksien käytöstä taakanjakosektorilla 

ja mitätöidä näitä vapaaehtoisesti. 

 

 

Yhdyskuntajätteenpolton siirto päästökauppaan 

 

Talous- ja ympäristövaikutusten arviointi puuttuu 

 

Energiateollisuus pitää tärkeänä, että päästökaupan rooli vahvistuu EU:n ilmasto-

politiikassa ja soveltamisalan laajentaminen kuuluu osaltaan tähän kehitykseen.  

 

Energiateollisuus ei kuitenkaan kannata yhdyskuntajätteen polton siirtoa päästökauppaan 

nojaten päästökaupan yleiseen ohjauslogiikkaan ja jätehuollon toteutumiseen. Laitokset, 

joissa jätettä poltetaan ensisijaisesti jätteenkäsittelyä varten, olisi jätettävä 

päästökaupan ulkopuolelle. Kyseisissä laitoksissa päästökaupan synnyttämä ohjaus 

voi johtaa kiertotalouden ja jätelain kannalta ongelmalliseen lopputulokseen. 

 
Ehdotus yhdyskuntajätteen polton siirrosta päästökauppaan ei tue EU:n päästökauppa-

järjestelmän tavoitteita eikä ole kaikilta osin EU:n jätepolitiikan ja kiertotalousstrategian 

mukainen. Ruotsista ja Tanskasta saatujen kokemusten mukaan päästökaupan 

soveltaminen jätteenpolttoon ei ole vähentänyt jätteenpolton hiilidioksidipäästöjä eikä 

edistänyt jätteen synnyn ehkäisyä, jätteiden uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä tai 

muuta materiaalihyödyntämistä. Saksassa saavutetut korkeat yhdyskuntajätteiden 

kierrätys- ja hyödyntämisasteet on saavutettu ilman päästökauppaa tai jätteenpoltolle 

asetettuja veroja.  

 

Ohjausvaikutus on väärä, mikäli jätteenpoltossa siirryttäisiin kohti uusiutuviksi 

luokiteltavia jätteitä (biohajoava jäte), mitä orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tukisi. 

Jätehierarkian mukaan nämä jakeet tulisi ohjata kierrätykseen. Kierrätykseen 

kelpaamattomat jakeet sen sijaan ovat pääosin fossiilisista raaka-aineista peräisin, näin 

varsinkin vaaralliset jätteet. Näiden energiahyödyntäminen olisi perusteltua ja toteuttaisi 

jätelain tarkoitusta ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 

terveydelle ja ympäristölle. Ristiriitatilanteiden ympäristövaikutukset tulisi 

selvittää ennen päätöstä päästökauppaan siirtämisestä. Muista pohjoismaista 

poikkeava etenemistapa käyttää OPT-IN-menettelyä on peruuttamaton. Lain 

perusteluissa todettu hyöty CO2-hintaohjauksen lisäämisestä vaatisi näin ollen 

tarkempaa tarkastelua.  
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Päästökauppaan siirron talousvaikutusten arviointia on tehty erittäin kevyesti kansallisen 

ilmastosuunnitelman yhteydessä. Ilmastosuunnitelman vaikutusarvioissa on lähinnä 

todettu virheellisesti, että jätteenpolton siirto päästökauppaan tapahtuu 

kustannustehokkuustasolla 0 e/t. Tämä ei voi pitää paikkaansa. Päästökauppaan 

siirrolla on vaikutuksia ainakin kunnalliseen jätehuoltoon ja sen toteutumiseen 

sekä toiminnanharjoittajille aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Yleisenä huomiona todettakoon, että vastaavalla ajatuslogiikalla myös muut 

taakanjakosektorin osa-alueet voitaisiin todeta erittäin kustannustehokkaiksi siirtämällä 

ne päästökauppaan. Jätteenpolton kohdalla suunnitellaan käytettäväksi OPT-IN-

menettelyä, jota voitaisiin käyttää myös liikenteen ja lämmityksen kohdalla. 

 

 

Jätteenpolton päästöjen tarkkailu päästökaupassa selvitettävä 

 

Ennen OPT-IN-hakemuksen tekemistä tulisi olla selvyys jätteenpolton päästöjen 

tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta (MRV). Havainnot Ruotsista indikoivat, että 

jätteenpolttolaitosten kohdalla on merkittäviä haasteita saavuttaa vaaditut epävarmuus-

marginaalit. MRV-asetuksen tulkinta tulisi olla selvä ennen lainsäädännön 

toimeenpanoa.  

 

Lainsäätämisen ja toimeenpanon aikataulu vaikuttaa erittäin haasteelliselta. Oletetun 

toimeenpanosuunnitelman mukaan laitoksien tulee investoida tarkkailuun ja saada 

tarkkailusuunnitelmalle hyväksyntä vuoden 2020 aikana. Tarkkailun suunnitteluperusteet 

tulisi olla tiedossa viimeistään vuoden 2019 alussa. Energiateollisuus muistuttaa, että 

jätteenpolton siirto päästökauppaan voidaan toteuttaa myös seuraavan päästökauppa-

kauden aikana hallitusti ilman kiirettä.  

 

 

Yhdyskuntajätteenpolton tarkoitus kuvattu virheellisesti muistiossa 

 

Suomalaisissa jätteenpolttolaitoksissa on kyetty hyödyntämään kaukolämpöverkkoja, 

mutta investoinnit ovat olleet ensisijaisesti alueellisia jätehuoltoratkaisuja 

kaatopaikkakiellon alla. Uudehkoilla investoinneilla on haluttu vastata myös 

ilmastonmuutoksen hillintään korvaten fossiilisia polttoaineita. Pöyryn arvion mukaan 

jätteenpolttolaitoksilla korvataan vuosittain fossiilisia polttoaineita 4,2 TWh samalla 

vähentäen CO2-päästöjä 1,2 miljoonaa tonnia. Jätteenpoltto on korvannut erityisesti 

maakaasu- ja kivihiililaitoksia. 

 

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen on parantunut laitoksen käyttötaloutta, mutta se 

ei ole laitoksen pääasiallista toimintaa. Tämä toistuva ajatusvirhe tulisi korjata 

muistiosta. Jätteenpolton rooli on ilmaistu oikein vaarallisten jätteiden yhteydessä (s. 

22). Laissa annetaan virheellisesti ymmärtää, että jätteenpolttolaitos toimisi kuin 

rinnakkaispolttolaitos. Jätteenpolttolaitoksen ja rinnakkaispolttolaitoksen ero on kuvattu 

yksiselitteisesti valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta (151/2013): 

 

”4) jätteenpolttolaitoksella […], joka on tarkoitettu jätteiden lämpökäsittelyyn, 

riippumatta siitä, hyödynnetäänkö polttamisessa syntyvä lämpö vai ei […]” 

 

”5) jätteen rinnakkaispolttolaitoksella […], jonka pääasiallisena tarkoituksena on 

tuottaa energiaa […] ja jossa käytetään jätettä vakinaisena tai lisäpolttoaineena 

[…]” 

 

Asiaan vaikuttavana todettakoon, että yhteiskunnan yleisenä tavoitteena on ollut 

prosesseissa syntyvien hukkalämpöjen parempi hyödyntäminen. Näin on onnistuttu 

tekemään esimerkiksi teollisuuden jätelämpöjen kohdalla. Lämmön hyödyntäminen ei ole 

muuttanut teollisuuslaitoksen pääasiallista toimintaa – eikä näin pitäisi tapahtua 

jätteenpoltonkaan kohdalla. Energiateollisuus odottaa, että poliittinen päätöksenteko 

tukee jatkossakin hukkalämpöjen hyödyntämiseen tähtäävää kehitystä. Käsillä oleva 

lainmuutos antaa ristiriitaisen signaalin. 
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Soveltamisalarajaus vaarallisen jätteen, muun erityiskäsittelyä vaativan jätteen 

ja lietteen polton osalta 

 

Energiateollisuus kannattaa vaarallisten jätteiden sekä muiden erityiskäsittelyä vaativien 

jätteiden rajausta ulos soveltamisalasta. Perustelumuistiossa esitetyt perusteet 

soveltuvat kuitenkin yhdyskuntajätteen polttoon yleisesti. Energiateollisuus katsoo, että 

vaarallisten jätteiden sekä muiden erityiskäsittelyä vaativien jätteiden ohjautumista 

käsittelylaitoksiin ei tule vaarantaa ympäristö- ja terveyssyistä. 

 

Luonnoksessa ehdotetaan päästökauppalain soveltamisalan ulkopuolelle jätettävän 

polttolaitokset, joiden pääasiallinen tarkoitus on vaarallisten jätteiden polttaminen. Koska 

tällaista tarkoitusta ei määritellä ympäristöluvassa, ehdotamme kriteeriksi 

ympäristöluvan perusteella sallitun vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden 

käsittelymäärän merkittävyyttä laitoksen kokonaiskapasiteettiin nähden. 

Soveltamisalarajaus kohdistettaisiin laitoksiin, joilla on toimintaa koskevan 

ympäristöluvan perusteella mahdollisuus polttaa merkittävä määrä vaarallisia jätteitä 

sekä muita erityiskäsittelyä vaativia jätteitä.  

 

Energiateollisuus esittää seuraavaa muotoilua soveltamisalarajaukseksi vaarallisen 

jätteen ja muun erityiskäsittelyä vaativan jätteenosalta: 

 

2 §:n 1 momentti 

1) polttoaineiden poltto laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 

megawattia, ei kuitenkaan jätteiden poltto laitoksissa tai laitoksen osissa, joissa 

ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan perusteella mahdollisuus 

polttaa merkittävä määrä vaarallisia jätteitä ja muita erityiskäsittelyä vaativia 

jätteitä. 

 

Energiateollisuus esittää lisäksi, että soveltamisalarajaus laajennetaan koskemaan 

pienimuotoista, lähinnä orgaanisia jätteitä koskevaa toimintaa, kuten hevosen 

lannan polttoa, lietteitä ja näihin liittyvää biokaasun tuotantoa.  

 

Kyseiset laitokset ovat oletettavasti lämpöteholtaan alle 20 MW, mutta voivat 

kaukolämpöverkkotulkinnan (4§) kautta joutua päästökaupan piiriin. Tällöin rajausta 

voisi harkita 4 pykälään. Muistiossa tulisi korostaa, että jätehuoltoon liittyvien laitosten 

pääasiallinen tarkoitus ei ole lämmön tuottaminen kaukolämpöverkkoon.  

 

 

Valtion oikeus mitätöidä päästöoikeuksia vapaaehtoisesti 

 

Energiateollisuus tukee muutosta, joka mahdollistaa vapaaehtoisen mitätöinnin. 

Vapaaehtoinen mitätöinti on looginen lisä, jos kansallisilla toimilla vesitetään 

päästökaupan toimintaa ja niitä on perusteltu ilmastosyillä. Mitätöinnistä syntyvä 

kustannus pitää olla osana politiikan kustannustehokkuusarviointia. 

 

Olemassa olevat analyysit osoittavat, että käyttöönotettava markkinavakausvarannon 

kyky neutraloida päällekkäisen politiikan vaikutukset on rajallinen. Pelkästään EU:n 

uusiutuvan energian ja energiatehokkuustoimien tavoiteprosentin noston pelätään 

synnyttävän ylijäämää 2 200 miljoonan oikeuden verran. Tämä vastaa 1,5 vuoden 

päästöjä päästökaupassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot yleisesti 

huomioivat toimiensa päästökaupan ohjausvaikutusta heikentävät toimet. Pitkällä 

aikavälillä tulisi lisäksi tarkastella varannon toimintakyvyn vahvistamistarpeita yhdessä 

päästökaton vähennyskertoimen (LRF) tiukentamisen rinnalla.  

 

Jos varanto ei kykene huolehtimaan kansallisen politiikan tuottamasta ylijäämästä, 

päästöoikeuden hinta painuu. Päästökaupan toimintaperiaatteen mukaisesti tämä 

vähentää painetta tehdä päästövähennyksiä muualla Euroopassa. Päästöoikeuksien 

mitätöinti estää oikeuksien käytön muualla. 

 

Energiateollisuus kannustaa Suomea tekemään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa 

päästökauppasektorin osalta EU-instansseissa ja keskittämään kansallisen politiikan 
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taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseen (esim. liikenne). EU:n 

päästökauppauudistuksen vahvistamistoimilla saatiin aikaan yli 3 000 miljoonan 

päästötonnin ylimääräinen vähenemä 2020-luvulle. Vertailuksi todettakoon, että Suomen 

kansalliset päästöt ovat noin 60 miljoona tonnia. Pienetkin muutokset EU:n 

ilmastopolitiikassa johtavat merkittäviin päästövähenemiin ja samalla turvataan 

kilpailuympäristön tasapuolisuus.  

 

Päästökaupan huutokauppatulot ovat tuoneet Suomelle viime vuosina vajaat 100 

miljoonaa euroa ja päästöoikeuden hintakehityksen myötä huutokauppatulot tulevat 2-3 

kertaistumaan lähivuosina. Direktiivin mukaan vähintään 50 % tulee kohdistaa 

ilmastotyöhön. Päästökaupan ohjausvaikutusta heikentävä politiikka vähentää 

huutokaupasta ilmastotyöhön saatavaa rahoitusta.  

 

Edellisen valossa Energiateollisuus esittää, että muistion sanamuotoja tiukennetaan. 

Valtioneuvoston pitää analysoida kansallisen politiikan vaikutukset 

päästökauppaan ja mitätöidä oikeuksia, jos on nähtävissä, että 

päästökauppamekanismit eivät näin tee.  

 

 

Ilmaisjaon hakumenettely ja viranomaistehtävien siirto Energiavirastolle 

 

Energiateollisuus kannattaa muutosta, koska se mahdollistaa asiantuntijaresurssin 

ylläpidon. 

 

 

Päästöluvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelman erottaminen toisistaan 

 

Energiateollisuus kannattaa luvan ja tarkkailusuunnitelman erottamista toisistaan tukien 

tavoitteita, joita muutoksella haetaan: 

 

Ehdotetusta muutoksesta seuraisi, että osa päästöjen tarkkailusuunnitelman muutoksista 

olisi mahdollista tehdä siten, että toiminnanharjoittaja itse päivittäisi muutoksen 

laitoksen tarkkailusuunnitelmaan ilman, että päästökauppaviranomaisen olisi tarvetta 

muuttaa tarkkailusuunnitelmaa koskevaa hallintopäätöstään tai myöntämäänsä 

päästölupaa. Tarkkailusuunnitelmaan päivittämällä tehtävät muutokset olisivat nykyistä 

joustavammin, nopeammin ja edullisemmin toteutettavissa sekä toiminnanharjoittajan 

että päästökauppaviranomaisen näkökulmasta.  

 

 

Yhteystiedot 

 

Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Jukka Makkonen 

(puhelin 040 702 8634, jukka.makkonen@energia.fi). 


