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1    Johdanto 

Suomessa syntyi vuonna 2007 lähes 2,7 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, josta 
noin 1,4 miljoonaa tonnia sijoitettiin kaatopaikoille. Osa siitä olisi hyödynnettävissä 
joko materiaalina tai energiana. Jätteen mukana kaatopaikoille kulkeutuu biologisesti 
hajoavaa ainesta, joka aiheuttaa metaanipäästöjä, mikä edelleen kiihdyttää kasvihuo-
neilmiötä ja aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois 
kaatopaikoilta on myös EU:n jätehierarkian mukaista. Jätteen polttaminen energian 
talteen ottamiseksi on varteenotettava vaihtoehto. Jätteenpolttolaitoshankkeita onkin 
Suomessa vireillä useita. Niiden toteuttaminen on kohdannut vastustusta ja hank-
keiden lupakäsittely etenee usein korkeampiin oikeusasteisiin. Hallitusohjelmassa 
on huomioitu tämä jätehuollon kehittymistä hidastava seikka ja luvattu nopeuttaa 
jätteenpolttolaitoshankkeiden lupamenettelyä [1].

Erityisesti ympäristöluvan käsittely on aiheuttanut viivästystä hankkeiden käyn-
nistämisessä. Tässä selvityksessä ympäristölupien käsittelyyn kulunut aika esitetään 
hankekohtaisesti. Lupapäätöksistä tehtyjen valitusten aiheet ja valitusten perusteella 
tulleet muutokset kuvataan. Jätteenpolttolaitoshankkeiden toteutumisen edellytyk-
senä olevan kaavoituksen kulku sekä muiden lupien tarve ja käsittely esitellään.

Valitusten aiheiden ja perusteiden kuvaamisella on tarkoitus tuoda esille jätteen-
polton kipupisteitä – niitä asioita, joista valittajat ovat luvanhakijoiden kanssa eri 
mieltä. Korkeampien oikeusasteiden päätösten avulla osoitetaan, mitkä valituksen 
aiheet ovat olleet oikeutettuja ja mihin seikkoihin hankkeiden toteuttajien kannattaisi 
suunnittelussaan ja hakemuksissaan kiinnittää huomiota. Myös lupahakemuksia 
käsitteleville ympäristökeskuksille ja -lupavirastoille on osoitettavissa seikkoja, jotka 
päätösten muotoilussa on otettava huomioon.

Selvityksen lopussa arvioidaan mahdollisuuksia kansallisen lainsäädännön muu-
toksin lyhentää lupakäsittelyyn kuluvaa aikaa. Erityisesti keskitytään ympäristölain-
säädäntöön.  

Selvityksessä on huomioitu suunnitteilla olevien jätteenpolttolaitosten ympäristö-
vaikutusten arviointiprosessit 31.7.2008 asti. Ympäristölupien osalta lupapäätökset 
ja niistä esitetyistä valituksista tehdyt oikeuden päätökset on huomioitu 31.1.2009 
asti.
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2    Jätteenpolttoon liittyvä lainsäädäntö ja 
menettelytavat

2.1 
Jätteenpolttolaitosten ympäristölupamenettelyä 
koskeva lainsäädäntö 

Jätteenpolttolaitosten lupamenettelystä ja luvan ehdoista säännellään useissa kan-
sallisissa säädöksissä ja EU:n lainsäädännössä. Luvan antamisen ehdoista säädetään 
jätteenpolttodirektiivissä (2000/76/EY). Lupamääräyksistä päästöjen rajoittamiseksi 
ja riittävän ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi säädetään jätteenpolttodi-
rektiivin lisäksi IPPC-direktiivissä (2008/1/EY). Uusi jätedirektiivi (2008/98/EY) 
sisältää jo aiemmin EU:n jätepolitiikassa esitetyn viisiportaisen jätehierarkian, jota 
sovelletaan jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä ja politiikassa. Lisäksi lupame-
nettelyä koskevan tiedon saatavuudesta ja yleisön osallistumismahdollisuuksista 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta säädetään IPPC-direktiivissä. Mui-
ta jätteenpolton kannalta merkittäviä säädöksiä ovat jätedirektiivi (2006/12/EY) ja 
YVA-direktiivi (85/337/ETY). Suuri osa kansallisessa lainsäädännössä asetetuista 
velvoitteista perustuu EU-direktiiveihin, jotka Suomen on pantava täytäntöön omassa 
lainsäädännössään. Suomella ei siten ole edellytyksiä lieventää lupamenettelyä näi-
den säädösten osalta. Direktiivit ovat minimisäädöksiä, joten kansallisesti voidaan 
tarvittaessa säätää tiukemmasta lainsäädännöstä kuin mitä EU:n säädökset edellyt-
tävät. Lupamenettelyn keventäminen olisi mahdollista siltä osin, kuin Suomessa 
noudatettavat määräykset ovat tiukempia kuin EU-direktiivit edellyttävät.

Jätedirektiivi (2006/12/EY) on Suomessa pantu täytäntöön jätelaissa (1072/1993) 
ja -asetuksessa (1390/1993). Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jät-
teistä (2008/98/EY) on annettu 19.11.2008 ja se on saatettava kansallisesti voimaan 
12.12.2010 mennessä. Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2007 työryhmän valmis-
telemaan jätealan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Työn tavoitteena on jätelain 
uudistaminen vastaamaan uutta jätedirektiiviä.

Jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY) on Suomessa pantu täytäntöön valtioneu-
voston asetuksella jätteen polttamisesta (362/2003). Jätteenpolttoasetuksen 3 §:ssä 
edellytetään, että jätteen polttamisessa on jätteenpolttoasetuksen lisäksi noudatettava, 
mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000), jätelaissa (1072/1993) ja ympäristöluvassa 
säädetään ja määrätään. Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) ja jäteasetukses-
sa (1390/1993) on lisäksi täydentäviä säädöksiä. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 
laitosluettelossa (13 kohdan c-alakohta) on mainittu erikseen kaikki jätteenpolttoase-
tuksen soveltamisalaan kuuluvat laitokset.

YVA-direktiivi eli EY:n direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ym-
päristövaikutusten arvioinnista (85/337/ETY, muutettu 2003/35/EY) on Suomessa 
pantu täytäntöön laissa (468/1994) ja asetuksessa (713/2006) ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä. YVA-direktiivin liitteissä on lueteltu ne toiminnat, jotka on 



7Suomen ympäristökeskuksen raportteja  8 | 2009

liitettävä kansallisessa lainsäädännössä hankeluetteloon ja ne toiminnat, joiden liit-
täminen arvioidaan kansallisesti.

YVA-lakia sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoitta-
van kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka 
joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon 
ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa 
hankkeisiin, joista aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkinta-
perusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

IPPC-direktiivissä eli Neuvoston direktiivissä ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (2008/1/EY) laitosten kaikki ympä-
ristövaikutukset otetaan huomioon samassa käsittelyssä. Yhtenäistäminen koskee 
sellaista uutta teollista toimintaa, joka mahdollisesti voi pilata ympäristöä voimak-
kaasti. Jätteenkäsittelylaitoksista IPPC-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhdys-
kuntajätteen polttolaitokset, joiden kapasiteetti on yli 3 tonnia tunnissa, vaarallisen 
jätteen hyödyntämis- ja käsittelylaitokset, joiden kapasiteetti on yli 10 tonnia päi-
vässä, vaarattoman jätteen esikäsittelylaitokset, joista syntyvä jäte on tarkoitettu 
loppukäsiteltäväksi ja joiden kapasiteetti on yli 50 tonnia päivässä, sekä kaatopaikat 
joihin tuodaan yli 10 tonnia jätettä päivässä tai joiden kokonaiskapasiteetti on yli  
25 000 tonnia (lukuun ottamatta pysyvän jätteen kaatopaikkoja). Komissio on tehnyt  
luonnoksen IPPC-direktiivin muuttamiseksi. Luonnosehdotusten mukaan jätteen- 
polttodirektiivi sulautettaisiin IPPC-direktiviin yhdessä eräiden muiden direktii-
vien kanssa. Muutosprosessi voi vaikuttaa myös polttolaitosten lupamenettelyyn.  
IPPC-direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuojelulaissa (YSL) 
(86/2000) ja -asetuksessa (YSA) (169/2000). 

2.2 
Luvanvaraisuus
Jätelaissa tai -asetuksessa, joilla nykyinen jätedirektiivi (2006/12/EY) on Suomessa 
pantu täytäntöön, ei suoraan säädetä laitosten lupavelvollisuudesta. Ainoat lupaa 
vastaavat menettelyt ovat jätteen kansainvälistä siirtoa koskeva lupa sekä yrityksen 
merkitseminen jäte- tai tuottajatiedostoon. Kyseiset toiminnot on rajattu tämän sel-
vityksen ulkopuolelle.

Uuden jätedirektiivin (2008/98/EY) 23 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on edelly-
tettävä, että kaikilla laitoksilla tai yrityksillä, jotka aikovat käsitellä jätettä on toimival-
taisen viranomaisen myöntämä lupa. Jäsenvaltiot voivat myöntää lupavaatimuksesta 
poikkeuksen jätettä hyödynnettäessä (24 artikla). Tällöin olisi vahvistettava yleiset 
säännöt, joissa vahvistetaan jätteen lajit ja määrät sekä käytettävä käsittelymenetelmä 
(25 artikla). Direktiivin liitteessä I määritellään energiatehokkuus, jonka täyttyessä 
jätteen käyttö polttoaineena tai muuten energian tuottamiseksi luetaan jätteen hyö-
dyntämiseksi.

Jätelain 18 §:n nojalla voidaan antaa yleisiä säännöksiä mm. jätteen hyödyntämi-
sestä tai käsittelystä ja näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Ympäristönsuoje-
lulain 30 § antaa tällöin mahdollisuuden vapauttaa ympäristölupavelvollisuudesta 
tavanomaisten jätteiden käsittely syntypaikalla ja jätteiden laitos- tai ammattimainen 
hyödyntäminen säätämällä siitä asetuksella. Periaatteessa siis voitaisiin vapauttaa 
hyödyntämislaitokset lupavelvollisuudesta, jos on annettu yleiset säädökset kysei-
sistä laitoksista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteenpoltosta (2000/76/EY) 4 artik-
lan mukaan jätteenpolttolaitos ei saa toimia ilman lupaa. Toimivaltaisen viranomaisen 
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on tehtävä laitoksen luvasta kirjallinen päätös, jolla varmistetaan, että laitos täyttää 
jätteenpolttodirektiivin vaatimukset. Artiklassa 4 on kuitenkin viitattu jätedirektiiviin 
ja jäsenmaille on annettu mahdollisuus poiketa luvanvaraisuudesta.

Jätteenpolttodirektiivissä ei ole laitosten kokorajoitusta kuten IPPC-direktiivissä, 
vaan sitä sovelletaan myös pieniin jätteenpolttolaitoksiin. Soveltamisalasta on rajattu 
ulkopuolelle eräiden yksittäisten jätelajien polttaminen, kuten käsittelemättömän 
puun jäte, korkkijäte, metsäteollisuuden kuitujäte ja maa- ja metsätalouden sekä 
elintarviketeollisuuden kasviperäinen jäte.

IPPC-direktiivin (2008/1/EY) mukaan ympäristöä mahdollisesti voimakkaasti 
pilaava teollisuustoiminta edellyttää toimilupaa. Lupa voidaan myöntää vain, jos 
tietyt ympäristöä koskevat ehdot täyttyvät. Laitosten lupavelvollisuus on Suomen 
lainsäädännössä laajempi kuin mitä IPPC-direktiivi edellyttää, koska direktiivin liit-
teessä I lueteltujen laitosten lisäksi luvanvaraista on myös muu toiminta, josta voi 
aiheutua ympäristön pilaantumista. Lisäksi lain soveltamisalaan kuuluvat toiminta, 
jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntäminen ja käsittely. 

Yleisestä luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulain 28 §:ssä. Sen 
mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa 
(ympäristölupa). Ympäristönsuojeluasetuksella säädetään tarkemmin luvanvaraisista 
toiminnoista. Ympäristölupa on oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntä-
miseen tai käsittelyyn.

Ympäristölupaa on haettava ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla, jos toiminnas-
ta päästetään vesiin tai vesihuoltolaitoksen viemäriin ympäristönsuojeluasetuksen 
liitteessä 1 mainittuja aineita. Liitteessä on lueteltu lukuisia alkuaineita ja orgaanisia 
yhdisteitä, joita jätteenpolttolaitosten savukaasunpesuvesistä ja muista jätevesistä 
varmasti löytyy. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että 
päästö sisältää niin vähäisen määrän kyseisiä aineita, ettei niiden päästämisestä aiheu-
du ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle.

Kuten edellä on todettu ympäristönsuojelulain 30 § (1 mom.) antaa mahdollisuu-
den vapauttaa tavanomaisten jätteiden käsittely syntypaikalla ja jätteiden laitos- tai 
ammattimainen hyödyntäminen ympäristölupavelvollisuudesta säätämällä siitä 
asetuksella.

2.3 
Ympäristölupamenettely
Toimintaan, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston ase-
tusta, on oltava ympäristölupa. Jätteenpolttoasetusta (362/2003) sovelletaan polt-
to- tai rinnakkaispolttolaitokseen, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä jätelaissa 
(1072/1993) tarkoitettua jätettä – lukuun ottamatta jätteenpolttoasetuksen 1 §:ssä 
olevia poikkeuksia (mm. eräät kasviperäiset jätteet ja radioaktiivinen jäte).

Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupa-
viranomaiselle. Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsitellään muun muassa lu-
pa-asiat, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta. 
Ympäristölupavirastossa käsitellään muun muassa öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, 
kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävän laitoksen, kattilalaitoksen tai muun 
sellaisen laitoksen lupa-asiat, jonka suurin polttoaineteho on yli 300 megawattia. 
Ympäristölupavirasto ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos toiminnalla saattaa 
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen ympäristölupaviras-
tossa muuten on perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen tai toiminta 
edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 2–9 luvun nojalla tai vesilaissa sää-
detyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai 10 luvussa tarkoitetun käyttöoikeuden 
perustamista ja lupahakemukset on 39 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.
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 Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeelliset selvitykset. 
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
(468/1994) tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ennen päätöksentekoa. 
Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella vähintään 30 
päivän ajan asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Hakemuksen täydentämiseksi 
lupaviranomainen voi pyytää lisätietoja ja järjestää tarvittaessa neuvotteluja. Lupa-
hakemus on käsiteltävä joutuisasti. Lupaviranomaisen on lupa-asiaa käsitellessään 
oltava tarpeellisessa yhteydessä niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsitte-
levät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Hankkeen vaikutusalueen asuk-
kailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia 
ja mielipiteitä. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ympäristölupahakemuksen käsittelyvaiheet ilme-
nevät kuvassa 1.

Kuva 1. Ympäristöluvan käsittelyn vaiheet.

Lupahakemus

Kuuluttaminen

Muistutukset,
mielipiteet

Lausunnot Neuvottelut,
tarkistuskäynnit

Toiminnanharjoittajan
kuuleminen

Lupaharkinta

Päätös Mahdollinen täytäntöön-
panomääräys

Päätöksen tiedottaminen
ja julkipano

Muutoksenhaku
VaHaO     KHO

Lainvoimainen päätös Valvonta ja tarkkailu
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Ympäristönsuojeluasetuksen 9–11 §:ssä säädetään lupahakemuksessa vaadittavista 
tiedoista. Jos toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä, hakemuksessa on 
oltava lisäksi selvitys:

•  hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi aiotun jätteen laadusta ja määrästä
•  alueesta, jolta jätettä aiotaan ottaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi
•  hakijan järjestämästä jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta
•  jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
•  hyödyntämisen tai käsittelyn tuottaman jätteen lajista, laadusta ja määrästä 

sekä siinä syntyvän jätteen hyödyntämisestä tai käsittelystä
•  selvitys vakavaraisuudesta tai tarvittaessa vakuudesta tai muusta vastaavasta 

järjestelystä.

Jos toimintaan sovelletaan jätteenpolttoasetusta, lupahakemuksen tulee lisäksi 
sisältää tiedot:

•  poltossa syntyvän lämmön hyödyntämisestä
•  toimista polttojätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi sekä syntyvän 

polttojätteen hyödyntämisestä tai käsittelemisestä.

Lupapäätöksessä on kertoelmaosa, jossa on muun muassa tiedot hakijasta, lu-
van hakemisen perusteesta, kuvaus alueen kaavoitustilanteesta, tiedot sijaintipaikan 
ympäristön tilasta, tiedot laitoksen toiminnasta ja sen laajuudesta, vaikutuksista, 
päästöistä, jätteistä, tarkkailuista, jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Lupapää-
töksen ratkaisuosassa ilmenee asian ratkaisu ja miten asiassa tehdyt vaatimukset ja 
mahdollinen ympäristövaikutusten arviointiselvitys ja yhteysviranomaisen lausunto 
on huomioitu. 

Luvassa annetaan lupamääräyksiä seuraavista asioista:
•  pilaantumista aiheuttavia aineita koskevat päästöraja-arvot ja muut pääs-

tömääräykset veteen tai ympäristöön joutuville aineille, joista voi aiheutua 
pilaantumisen vaaraa tai haittaa

•  ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä, jotka liittyvät 
toiminnan käynnistämiseen, huoltoihin, vahinkoihin, väliaikaiseen toiminnan 
pysäyttämiseen ja lopulliseen toiminnan lakkauttamiseen

•  poltettavat jätteet jäteluokittain ja näiden suurimmat sallitut polttomäärät
•  laitoksen suurimmasta sallitusta polttokapasiteetista
•  päästöjen raja-arvoista jätteenpolttoasetuksessa määritellyistä epäpuhtauksista
•  jäteveden valvonnasta, happamuudesta, lämpötilasta ja virtauksesta
•  näytteenotosta ja mittausmenettelyistä päästöjen raja-arvojen seuraamiseksi
•  mittaustulosten tallentamisesta, käsittelystä ja esittämisestä valvontaviran-

omaiselle
•  poltettaessa ongelmajätteitä määräys ongelmajätteen pienimmästä ja 

suurimmasta massavirrasta ja lämpöarvosta sekä ongelmajätteen  
sisältämien epäpuhtauksien enimmäismäärästä

•  toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä ympäristönsuojelun 
kehittämis- ja valvontatoimista

•  mahdollisista korvauksista
•  luvan ja lupamääräysten voimassaolosta ja tarkistamisesta.

Luvassa voidaan antaa myös määräys päätöksen täytäntöönpanosta muutoksen-
hausta huolimatta sekä tähän määräykseen liittyvä vakuuden asettaminen.
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 Lisäksi laitoksen toiminnasta on annettava vuosittain valvontaviranomaiselle 
selvitys, jossa prosessin toiminnan selittämisen lisäksi verrataan laitoksen ilmaan ja 
veteen johdettuja päästöjä jätteenpolttoasetuksen liitteissä II, IV ja V määriteltyihin 
päästöjen raja-arvoihin. Yleisöllä on oikeus tutustua selvityksiin ja ne tulee julkaista 
sähköisesti.

2.4 
Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-direktiivin liitteen I mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviä muun 
muassa voimalaitoksiin, joiden lämmöntuotto on yli 300 MW, ongelmajätteiden kä-
sittelylaitoksiin, joissa jätteet poltetaan ja muihin kuin ongelmajätteen käsittelylaitok-
siin, joissa jätteet poltetaan ja joiden kapasiteetti on yli 100 tonnia päivässä. Liitteessä 
II mainittuihin luokkiin kuuluvat hankkeet arvioidaan, jos jäsenvaltiot toteavat niiden 
laadun sitä vaativan. Tätä varten jäsenvaltiot voivat erityisesti määritellä, että tietyn-
tyyppiset hankkeet on arvioitava tai niille on vahvistettava arviointiperusteet tai rajat, 
jotka ovat tarpeen päätettäessä, mitkä liitteessä II mainittuihin luokkiin kuuluvat 
hankkeet arvioidaan. Liitteen II luetteloon kuuluvat teollisuus- ja kotitalousjättei-
den käsittelylaitokset (muut kuin liitteessä I mainitut). YVA-asetuksen hankeluettelo 
vastaa jätteenpolton osalta direktiivin liitteen I luetteloa. YVA-direktiivin (2 artikla) 
mukaan jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa olla kokonaan tai osittain sovelta-
matta tiettyyn hankkeeseen direktiivin säännöksiä. Tällöin jäsenvaltioiden on muun 
muassa tutkittava, onko jokin muu arviointimuoto sopiva ja pitäisikö näin kootun 
tiedon olla yleisön saatavilla.

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 myöhempine muu-
toksineen) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ym-
päristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 
(713/2006) mukaan sellaisia hankkeita, joihin YVA-menettelyä sovelletaan, ovat mm:

•  ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettaviksi
•  muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset, joiden mitoitus on 

enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa
•  kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 

megawattia.

YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa alueellisen ympäristökeskuksen päätök-
sellä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin vaiheet ilmenevät kuvassa 2. YVA-menettely 
alkaa, kun hankkeesta vastaava taho toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomai-
selle, joka ydinenergiahankkeita lukuun ottamatta on alueellinen ympäristökeskus. 
Arviointiohjelmassa selvitetään, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaiku-
tuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt 
vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen. 
Myös vaikutukset ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja elinoloihin on arvioitava.

Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireil-
läolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot ja laatii niiden sekä oman 
asiantuntemuksensa pohjalta lausuntonsa. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla 
tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoaineistoon. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arvi-
ointiselostuksesta.
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Mikäli hankkeeseen sovellettaisiin YVA-menettelyä yksittäistapauksessa YVA-lain 
4 § 2 momentin perusteella ja sen vaikutukset on jo selvitetty muun lain mukaisessa 
menettelyssä YVA-laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, 
joita hankkeen vaikutukset saattavat koskea, YVA-menettely ei ole tarpeen (ellei 
hankkeella ole valtioiden rajat ylittäviä merkittäviä ympäristövaikutuksia). Esimer-
kiksi kaavoituksen yhteydessä tehty vaikutusten arviointi ja kuuleminen voi täyttää 
YVA-lain vaatimukset. Alueellinen ympäristökeskus yhteysviranomaisena arvioi 
muun lain mukaisesti tehtyjen selvitysten ja kuulemisten riittävyyden.

2.5 
Menettely julkisuus-, kuulemis- ja valituskysymyksissä
Jätteenpolttodirektiivin 12 artiklassa ja IPPC-direktiivin 15 artiklassa on säädetty ylei-
sön tiedonsaantioikeuksista ja osallistumisesta lupamenettelyyn. Säädösten mukaan 
uusien jätteenpolttolaitosten ja rinnakkaispolttolaitosten lupia koskevien hakemusten 
on oltava riittävän ajan yleisön nähtävillä ja yleisölle on varattava mahdollisuus esit-
tää huomautuksia hakemuksesta ennen kuin viranomainen tekee päätöksen. Myös 
päätös on pantava julkisesti nähtäville.

Luvan saamiseksi teollisuuslaitoksen on noudatettava tiettyjä perusvelvollisuuk-
sia, jotka luetellaan jätteenpolttodirektiivissä. Tiedot niistä on välitettävä yleisölle, 
jolle on varattava mahdollisuus antaa lausunto. Määräaikojen tulee olla riittävät, 
jotta kaikki asianomaiset pystyvät esittämään huomionsa. Lausunnot on otettava 
huomioon lupamenettelyssä.

Ympäristöluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva päätös perusteluineen se-
kä mahdolliset toimenpiteet hankkeen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi on 
saatettava yleisön tietoon. Jäsenvaltioiden on säädettävä mahdollisuudesta valittaa 
päätöksestä tuomioistuimeen.

Kuva 2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheet ja määräajat.
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YSA 16 § edellyttää, että ympäristölupahakemuksesta on kuulutettava ja se on 
asetettava nähtäville kuntaan. Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaan ympäristö-
lupahakemuksen on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Lisäksi 
asianosaisia on kuultava erikseen. YSL 36 §:n mukaiseen muiden viranomaisten 
lausunnonantamiseen on varattava kohtuullinen määräaika.

YSL 97 §:ssä on säädetty ympäristölupien valitusoikeudesta. Valitusoikeus on 
varsin laaja. Valitus-oikeus on:

1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistä-
minen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ym-
päristövaikutukset ilmenevät;

4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutus-
alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Alueellisella ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta 
päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai 
kumonnut päätöksen.

Toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin lupa on lainvoimainen (YSL 100 §). 
Lupaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä määrätä, että toiminta voidaan 
aloittaa muutoksenhausta huolimatta (101 §). Hakijan on kuitenkin asetettava vakuus 
ympäristön saattamiseksi ennalleen, jos lupa kumotaan tai lupaehtoja muutetaan va-
lituskäsittelyn seurauksena. Myös täytäntöönpanopäätöksestä voi valittaa (101 a §).

Kansalaisten oikeuksia koskevia säännöksiä on direktiivissä yleisön osallistumi-
sesta ohjelmien ja suunnitelmien laatimiseen (2003/35/EY). Kyseisellä direktiivillä 
muutettiin YVA-direktiiviä ja IPPC-direktiiviä, jotta ne täyttävät Århusin sopimuksen 
vaatimukset. Jatkossa Århusin sopimuksen yleisön osallistumista koskevat sään-
nökset on tarkoitus sisällyttää kaikkiin uusiin direktiiveihin. Direktiivissä säädetään 
yleisemminkin yleisön osallistumisesta suunnitelmiin ja ohjelmiin, mm. jäsenmai-
den jätesuunnitelmien laatimiseen. Yleisölle on annettava mahdollisuus osallistua 
varhaisessa vaiheessa suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun, muuttamiseen ja 
tarkastamiseen.

Erityisen painava peruste yleisön kuulemiselle ja valitusmahdollisuudelle on pe-
rustuslain 20 § 2 momentti: ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon.” Kuulemisissa noudatetaan hallintolakia (434/2003), lakia julkisis-
ta kuulutuksista (34/1925) ja erillislakien tiedottamis- ja kuulemissäännöksiä.

YVA-direktiivin mukaan ympäristöviranomaisille on annettava mahdollisuus il-
maista kantansa lupaa koskevassa asiassa. Yleisöllä on oikeus esittää huomautuksen-
sa ja mielipiteensä ennen kuin suunnitelmista päätetään, vaihtoehtojen ollessa vielä 
avoinna. Lisäksi on ilmoitettava ympäristöä koskevien päätöksentekomenettelyjen 
varhaisessa vaiheessa lupahakemuksesta ja muun muassa yksityiskohtaiset tiedot 
menettelyistä yleisön osallistumista varten. Kun päätös luvan myöntämisestä tai 
epäämisestä on tehty, on tiedotettava asiasta yleisölle. Direktiivissä säädetään myös 
valitusmahdollisuudesta.

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huo-
mioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Yhteysviranomaisen, kaavaa laativan 
kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteis-
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työssä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi. YVA-lain 
8 a §:ssä säädetään arviointiohjelmasta kuulemisesta, mitä ei edellytetä direktiivissä. 
Ennen päätöksen tekoa arviointimenettelyn soveltamisesta (4 §:n 2 mom.) on käytävä 
riittävät neuvottelut asianomaisten viranomaisten kesken ja hankkeesta vastaavalle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta 
vastaavalle ja siitä on tiedotettava vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla. Päätös on 
julkaistava myös sähköisesti ja lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisille.

YVA-lain 17 §:ssä on säädetty valitusoikeudesta arvioinnin puuttumisen tai puut-
teellisuuden perusteella ja 19 §:ssä muutoksenhausta arviointimenettelyn sovelta-
mista koskevaan päätökseen.

2.6 
Muut jätteenpolttohankkeen 
edellyttämät päätökset ja luvat

Asemakaava

Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon 
saa rakentaa. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä 
useitakin vuosia. Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) (132/1999) ja -asetus (MRA) (895/1999).

Kaavoitus käynnistyy aloitteesta kaavan laatimiseksi, jonka voivat tehdä maan-
omistaja tai kunnan eri tahot (kuva 3). Kaavoitus tulee vireille, jos kunta pitää sitä 
tarkoituksenmukaisena. Kaavoituksen alkuvaiheessa tehdään osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan 
valmistelu ja päätöksenteko etenee, valmisteluun osallistuminen ja kaavan vaiku-
tusten arviointi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään myös miten 
kaavatyön edistymisestä tiedotetaan. Kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitetaan 
mm. kirjeitse asianosaisille ja lehdissä.[2]

Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa 
mielipiteensä. Merkittävistä hankkeista järjestetään yleisötilaisuus. Mielipiteet voi 
jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotulla tavalla annetun määrä-
ajan kuluessa. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtä-

Kuva 3. Asemakaavan vaiheet.
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ville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti 
puutteellinen, alueellisen ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan 
kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi.

 Kaava valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaava-
luonnoksessa ja muussa kaava-aineistossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen 
eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnosta 
pidetään esillä mielipiteitä varten esimerkiksi kunnan virastossa. Kiinnostuneilla on 
mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään 
yleisötilaisuus tai kaavanäyttely. Kaavaluonnoksesta tiedotetaan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla.

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Ehdotus sisältää kaavakartan 
kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavaehdotusta kä-
sitellään kunnan lautakunnassa, joka joko puoltaa ehdotusta tai palauttaa asian uu-
delleen valmisteltavaksi. Ehdotuksen hyväksymistä voidaan puoltaa joko esitetyssä 
muodossa tai muutettuna. Lautakunnan puoltavan päätöksen jälkeen kaavaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päivän ajaksi ja siitä 
pyydetään lain edellyttämät ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot. Kuntalainen 
voi tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksen.

Mikäli ehdotuksesta ei jätetä muistutuksia eikä lausunnoissa ole huomautuksia, 
kaavaehdotus etenee kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. Muis-
tutukset ja huomautukset käsitellään kunnanhallituksessa. Jos asiaan tulee oleel-
lisia muutoksia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Asemakaavan 
hyväksymispäätöksen jälkeen kaava-alueelle astuu voimaan rakennuskielto, kunnes 
kaava saa lainvoiman. Hyväksytystä kaavasta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Jos 
hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen 
julkaistavalla kuulutuksella. Mikäli kaavasta on valitettu, mutta valitukset hylätään, 
kaava tulee lainvoimaiseksi oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella. 
Lainvoimainen kaava antaa mahdollisuuden hakea kunnalta rakennuslupaa kaavan 
mukaiseen rakentamiseen.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen sekä laajentamiseen on oltava rakennusvalvontavi-
ranomaisen myöntämä rakennuslupa. Rakentamisen luvanvaraisuutta säätelevät 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) (132/1999) ja -asetus (MRA) (895/1999). Raken-
nuslupahakemuksen eri vaiheet ja osapuolet ilmenevät kuvassa 4.

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä neuvottelussa rakennusvalvontaviran-
omaisen kanssa selvitetään luvanvaraisuus, mitä lupia tarvitaan ja minkä viranomai-
sen toimivaltaan rakennushanke kuuluu. Jo ennen suunnittelun aloittamista ja raken-
nuslupahakemuksen jättämistä neuvotellaan myös lähtökohdista sekä suunnittelijoi-
den valinnasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään pätevät 
suunnittelijat. Hankkeeseen nimetyn pääsuunnittelijan tulee osallistua hankkeesta 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa käytäviin ennakkoneuvotteluihin. Suuren ja 
merkittävän hankkeen yhteydessä pidetään useampia ennakkoneuvotteluja, joissa 
ovat mukana kaikki suunnittelijat ja tarvittavat viranomaistahot; sijaintikunnasta 
riippuen esimerkiksi ympäristökeskus, pelastuslaitos ja geotekninen osasto.[3]

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 
valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudate-
taan maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen arvioi suunnittelijoiden kelpoisuuden ra-
kennuslupakohtaisesti ottaen huomioon rakennushankkeen laadun, vaativuuden ja 
ympäristön asettamat vaatimukset.
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Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Raken-
nuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön so-
veltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien 
kuulemiseksi. Naapureilla on vähintään kaksi viikkoa aikaa esittää huomautuksensa 
suunnitelmasta.

 Naapureille ilmoittaminen voidaan hoitaa myös viran puolesta kuulutuksella 
lehdessä, jos naapureita on paljon. Jos naapuria on pelkästään kuultava, lupa voidaan 
naapurin vastustuksesta huolimatta myöntää, ellei muita esteitä ole. Jos sen sijaan 
tarvitaan naapurin suostumus, lupaa ei voida ilman suostumusta myöntää. Suostu-
mus tarvitaan, jos rakennus halutaan sijoittaa lähemmäksi naapurikiinteistön rajaa 
kuin asemakaava sallii. Jos naapuri ei anna suostumustaan, on ylitykselle mahdollista 
hakea poikkeamislupa. Poikkeamislupaviranomaisena toimii rakennuslautakunta.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija. Rakennuslupahakemusasiakirjat 
koostuvat lupahakemuksesta, pääpiirustuksista ja tarvittavista kunta- ja hankekoh-
taisista selvityksistä sekä mahdollisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 
Rakennuslupahakemuksesta voidaan pyytää lausuntoja muilta kunnan tai valtion 
viranomaisilta.

Rakennusluvassa hyväksytään rakentamisessa noudatettavat pääpiirustukset. Ra-
kennusluvassa voidaan lisäksi määrätä erityissuunnitelmien laatimisesta. Rakennus-
luvan lupamääräykset voivat koskea muun ohessa rakennustyön tai toimenpiteen 
suorittamista ja niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista.
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bygglov, åtgärdstillstånd, anmälningsförfarande, rivningslov, tillstånd för miljöåtgärder, undantag
building licenses

Tässä ohjekortissa esitetään lyhyesti
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lu-
pakäytäntöä rakentamisessa, joka kuuluu
rakennusvalvontaviranomaisten toimival-
taan. Lisäksi annetaan ohjeita rakennus-
luvan hakemiseen, erilaisten suunnitelmi-
en, selvitysten ja ohjeiden tarpeisiin sekä
asiakirjamenettelyyn.
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Kuva 1.
Kaavio rakennusluvan liittymisestä hankkeen vaiheisiin ja osapuoliin.

Kuva 4. Rakennuslupaan liittyvät vaiheet ja osapuolet. (RT 11–10781; Luvan hakeminen rakentamiseen; © Rakennustietosäätiö RTS 2002.)
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Rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on 
ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäris-
tövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.

Lupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on viereisen tai 
vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla 
ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti 
vaikuttaa, kunnalla sekä sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-
littömästi vaikuttaa.

Rakennustyön saa aloittaa, kun sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman. 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen 
rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Rakennusta ei saa ottaa 
käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hyväksytty. Muuhun lakiin perus-
tuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on 
suoritettava tätä aiemmin. Rakennusta ei saa hyväksyä käyttöön otettavaksi ennen 
kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman.

Lentoestelupa

Rakennukselle vaadittavasta lentoesteluvasta määrätään ilmailulaissa (1242/2005). 
Lain mukaan mastoa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta laitetta, rakennusta, raken-
nelmaa tai merkkiä ei saa asettaa, järjestää tai kohdistaa siten, että sitä voidaan ereh-
dyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä. Tällainen rakennelma voi 
olla esimerkiksi jätteenpolttolaitoksen piippu. Rakennelma tai laite ei myöskään saa 
häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa 
lentoturvallisuudelle. Lentoestelupa tarvitaan jos rakennelma ulottuu yli 30 metriä 
maanpinnasta tai ulottuu yli kymmenen metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, 
kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, 
jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 
2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin.

Lentoestelupaa haetaan Ilmailuhallinnolta. Ilmailuhallinnolle toimitettavaan lupa-
hakemukseen tulee liittää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli yleensä Ilmailulaitos 
Finavian lausunto esteestä. Lupahakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Lupa 
on myönnettävä, jos luvan epääminen aiheuttaisi maanomistajalle tai siihen kohdistu-
van erityisen oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa verrattuna esteestä aiheutuvaan 
haittaan lentoliikenteen sujuvuudelle. Lentoesteet on merkittävä Ilmailuhallinnon 
antamien määräysten mukaisesti.

Muita tarvittavia lupia

Teollisuusjätevesisopimus
Toiminnoista, joissa syntyy normaalista asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä, on 
tehtävä sopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa, jotta jätevedet voidaan johtaa 
kunnan viemäriverkkoon. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuus arvioidaan 
kunnan vesihuoltolaitoksella tapauskohtaisesti.  Sopimus saattaa edellyttää jätevesien 
esikäsittelyä ennen niiden johtamista yleiseen viemäriin.[4]

Painelaiteluvat
Painelaitelain mukaan (869/1999) painelaite, joka voi aiheuttaa merkittävää vaaraa, 
on rekisteröitävä ja sille säädettyjen vaatimusten mukaisuus on osoitettava tarkas-
tuslaitosten tekemillä tarkastuksilla. Painelaite on säiliö, putkisto tai muu tekninen 
kokonaisuus, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, esimerkiksi jätteenpolttolai-
toksen kattila.
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Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) tarkastaa painelaitteen sijoitussuunnitelman 
sekä tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen 
määräaikaistarkastuksen, jossa painelaite rekisteröidään. Turvatekniikan keskus  
(TUKES) toimii painelaitteiden käyttöönoton valvontaviranomaisena. Tarkastuslai-
toksen on toimitettava TUKESille tiedot ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, 
määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista.[5]

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat luvat
Jätteenpolttolaitoksilla kemikaaleja koskevat luvat voivat tulla kysymykseen lähinnä 
savukaasujen käsittelyyn liittyvien prosessien takia. Vaarallisten kemikaalien teollista 
käsittelyä ja varastointia valvoo tästä annetun asetuksen (59/1999) valtuuttamana TU-
KES. Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan 
TUKESilta. Lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä 
hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Hakemuksessa on 
selvitettävä yleistiedot toiminnanharjoittajasta ja harjoitettavasta toiminnasta, vaaro-
jen ja riskien tunnistamista ja tuotantolaitoksen sijoittamista koskevat selvitykset sekä 
tuotantolaitoksen toteutusperiaatteet. Vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta 
käsittelystä ja varastoinnista tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle.

REACH-asetuksen (2006/1907/EY) mukaisen rekisteröintimenettelyn piiriin kuu-
luvaa ainetta ei saa valmistaa, tuoda maahan eikä luovuttaa markkinoille Euroopan 
unionissa ilman rekisteröimistä Euroopan kemikaalivirastoon. Ainetta voidaan käyt-
tää vain niissä tarkoituksissa, jotka on ilmoitettu rekisteröintiin liittyvässä turval-
lisuusarvioinnissa. Tästä syystä jatkokäyttäjän, esimerkiksi jätteenpolttolaitoksen, 
on syytä ilmoittaa aineen toimittajalle käyttötapansa, jotta se voidaan huomioida 
REACHin mukaisessa rekisteröinnissä ja käyttöä voidaan jatkaa. 

Kaukolämpöjohtojen ja sähköjohtojen edellyttämät luvat
Kaukolämpöjohtojen asentaminen maaperään vaatii maa-alueen omistajan luvan. 
Sähkömarkkinalain (386/1995) mukaan korkeajännitejohtojen rakentamiseen on pyy-
dettävä sähkömarkkinaviranomaisen lupa. Sähköverkkoon ja kaukolämpöverkkoon 
liittyminen edellyttävät paikallisen sähkö- ja kaukolämpöverkon omistajan kanssa 
tehtyjä liittymissopimuksia.
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3    Laitoksille myönnetyt luvat ja niiden 
käsittelyajat

3.1 
Jätteenpolttoon myönnetyt luvat ja 
jätteenpolton nykytilanne

Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa kolme yhdyskuntajätettä polttavaa poltto-
laitosta, Turun Orikedon nykyinen jätteenpolttolaitos ja Ekokem Oy:n jätteenpolt-
tolaitos Riihimäellä sekä vuoden 2008 lopulla käynnistynyt Kotkan Korkeakosken 
laitos. Lisäksi on suunnitteilla polttolaitoksia pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, 
Vaasan seudulle, Ouluun ja Turkuun. Uusimpana suunnitelmana on toisen laitoksen 
rakentaminen Riihimäelle. Kuopion ja Porin hankkeet eivät näytä etenevän. Suunni-
tellut polttolaitokset eivät välttämättä toteudu, koska jätteenpolton tarpeet ja kysyntä 
muuttuvat markkinoiden ja laitosten tilanteen mukaisesti. Rinnakkaispolttolaitoksia, 
joissa poltetaan teollisuuden, kaupan ja/tai yhdyskuntien jätteitä on noin kymmenen 
kappaletta. Polttoaineiden hinnan muutokset vaikuttavat merkittävästi siihen, polte-
taanko rinnakkaispolttolaitoksissa jätettä vai vaihtoehtoista polttoainetta.

Tähän selvitykseen on valittu ne jätettä polttavat laitokset, joiden ympäristöluvassa 
luvan hakemisen perusteena on ollut ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 13 c kohta 
(toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetus-
ta) tai joiden luvasta on selvästi ilmennyt, että niissä poltetaan jätettä, vaikka 13 c 
kohtaa ei olisikaan mainittu. Selvityksestä on rajattu pois Vantaan Energian Vantaan 
Martinlaaksoon 2000-luvun alussa suunnitteleman jätteistä valmistetun polttoaineen 
kaasutuslaitoksen ympäristölupaprosessi, eläinrasvaa polttavat laitokset (Matti Hal-
me Oy ja Puljonki Oy) sekä vähäisiä määriä kuitukangasjätettä polttava laitos (Fortu-
min Nakkilan lämpökeskus). YM:n tulosseurantakyselyn perusteella on myös muita 
jätteenpolttoasetusta soveltavia rinnakkaispolttolaitoksia, jotka eivät kuitenkaan ole 
tässä selvityksessä mukana.

Taulukoissa 1–4 on ympäristöluvan saaneiden polttolaitosten ja rinnakkaispolt-
tolaitosten ympäristöluvan mukainen yhdyskuntajätteen polttokapasiteetti, tieto 
laitoksen tilasta ja pääasiallisesta polttoaineesta. Laitosta voidaan alkaa rakentaa ja 
toiminta voidaan aloittaa siitä huolimatta, että laitoksen ympäristöluvasta on vali-
tettu, jos tällaisesta menettelystä on määrätty ympäristönsuojelulain 101 §:n nojalla 
laitoksen ympäristöluvassa. Hakijan on tätä itse pyydettävä. Toiminnan aloittaminen 
muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen edellyttää, että hakija asettaa 
hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumo-
amisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle ja ettei täytäntöönpano tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi. Mikäli luvassa on annettu päätös toiminnan aloittamisesta 
muutoksenhausta huolimatta, taulukossa on plusmerkki (+) sarakkeessa ”101 §”.  
Lahti Energian uudella kaasutuslaitoksella on suunniteltu poltettavan kierrätyspolt-
toainetta (REF), minkä vuoksi se löytyy samasta taulukosta kuin rinnakkaispolt-
tolaitokset, joissa poltetaan lähinnä teollisuuden ja kaupan jätteitä ja niistä tehtyä 
kierrätyspolttoainetta.
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Taulukko 1. Ympäristöluvan mukainen polttolaitosten jätteenpolttokapasiteetti.  
(+ = toiminnan aloituslupa myönnetty YSL 101 §:n perusteella).

Taulukko 2. Suunniteltujen polttolaitosten jätteenpolttokapasiteetti.

Polttolaitos t/a laitoksen tila 101 § pääasiallinen polttoaine
Turun kaupunki
Turku, Oriketo (nykyinen)

 50 000 toiminnassa + syntypaikkalajiteltu 
yhdyskuntajäte

Ekokem
Riihimäki

150 000 toiminnassa + syntypaikkalajiteltu 
yhdyskuntajäte

Kotkan Energia
Kotka, Korkeakoski

100 000 toiminnassa – syntypaikkalajiteltu 
yhdyskuntajäte

yhteensä 300 000

Pori Energia (ent. Porin 
Lämpövoima)
Pori, Kaanaa

150 000 lainvoimainen lupa, 
ei rakenteilla

+ yhdyskuntajätteet

Oulun Energia
Oulu

130 000 ei lainvoimaista lupaa, 
ei rakenteilla

– yhdyskunta- ja teollisuusjäte, 
kierrätyspuu

Turun Seudun Maakaasu ja 
Energiantuotanto
Turku, Oriketo (uusi)

150 000 lupa hylätty, ei rakenteilla – syntypaikkalajiteltu 
yhdyskuntajäte

yhteensä 430 000

Polttolaitos t/a laitoksen tila pääasiallinen polttoaine
YTV + Rosk’n’Roll
Vantaa, Långmossebergen

320 000 YVA päättynyt 28.2.2008, 
hankintapäätös tehty

syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte

Westenergy
Mustasaari, Stormossen

150 000 YVA päättynyt 21.7.2008 yhdyskuntajäte, teollisuusjäte

Vapo
Hämeenkyrö

200 000 YVA päättynyt 29.9.2006, 
kaavaprosessi käynnissä

yhdyskuntajäte

Ekokem
Riihimäki (toinen jäte-
voimala)

150 000 YVA käynnistynyt 
14.11.2008

syntypaikkalajiteltua kotitalouksien, 
kaupan ja teollisuuden jätettä sekä esi-
käsittelylaitoksen prosessijätettä

Kuopion Energia
Kuopio

  50 000– 
150 000

YVA päättynyt 31.1.2005 syntypaikkalajitellusta kotitalouksien, 
yritysten, teollisuuden ja rakennusten 
jätteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuu-
den jätevesilietteestä
valmistettu kierrätyspolttoaine

yhteensä n. 900 000
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Taulukko 3. Ympäristöluvan mukainen rinnakkaispolttolaitosten jätteenpolttokapasiteetti.
(+ = toiminnan aloituslupa myönnetty YSL 101 §:n perusteella).

Rinnakkaispolttolaitos t/a laitoksen tila 101 § pääasiallinen jätepolttoaine
Alholmens Kraft
Pietarsaari

  210 000 toiminnassa + teollisuusjätteet, -lietteet, 
yhdyskuntajäte (REF)

Fortum Power and Heat
Eura, Kauttua

   58 000 toiminnassa + REF 1, 2

Kainuun Voima
Kajaani

   56 500 toiminnassa – ratapölkyt, pakkausjäte, 
yhdyskuntajäte (REF 2)

Kotkan Energia
Kotka, Hovinsaari

   18 000 toiminnassa + REF 1

Laanilan Voima
Oulu

     7 000 toiminnassa – noki, alumiinioksidi, aktiivihiili

Lahti Energia
Lahti, Kymijärvi (kaasutus, 
nykyinen)

   35 500 toiminnassa + kierrätyspolttoaine 
(erilliskerätty yhdyskuntajäte)

Pori Energia (ent. Porin 
Lämpövoima)
Pori, Aittaluoto

   93 800 toiminnassa + REF 1, 2 (teollisuudesta, 
kaupalta, kotitalouksista)

Porin Prosessivoima
Pori, Kaanaa

   25 000 toiminnassa, ei lainvoi-
maista lupaa, aloituslupa

+ REF 1, 2 
(kaupalta, teollisuudesta)

Rauman Voima
Rauma

   56 000 toiminnassa + käsitelty puu, paperi- ja 
pakkausjäte, REF 2

Stora Enso
Anjalankoski

   51 100 toiminnassa + teollisuuden ja kaupan jätteitä, 
RDF, REF 1

Tornion Voima
Tornio

   36 500 toiminnassa + REF 2 
(puuta, muovia, pahvia, paperia)

Vapo
Haapavesi

    1 700 toiminnassa – kuivattu jätevesiliete

yhteensä 649 100

Fortum Power and Heat
Valkeakoski

 130 000 lainvoimainen lupa, ei 
käynnistynyt

+ Yhdyskunta- ja teollisuusjäte, 
kierrätyspuu

L&T
Kerava

 150 000 lainvoimainen lupa, ei 
rakenteilla

+ REF 1, 2, 3 
(rakennuspuu, pakkausjäte)

L&T
Kitee

   75 000 ei lainvoimaista lupaa, ei 
rakenteilla

+ REF 1, 2, 3 
(lastulevyteollisuuden jäte)

Lapinlahden Ekolämpö
Lapinlahti

   14 000 lainvoimainen lupa, ei 
käynnistynyt

+ kuivattu jätevesiliete

Äänevoima
Äänekoski

   18 500 lainvoimainen lupa, ei 
käynnistynyt

– REF 1, 2 (teollisuudesta, 
kaupalta, kotitalouksista)

yhteensä 387 500

Lahti Energia
Lahti Kymijärvi (kaasutus, 
polttol., uusi)

 300 000 lainvoimainen lupa, ei 
rakenteilla

+ REF 1, 2, 3, RDF 
(teollisuudesta, kotitalouksista)
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Taulukko 4. Suunniteltujen rinnakkaispolttolaitosten jätteenpolttokapasiteetti.

3.2 
Lupien käsittelyajat
Polttolaitosten lupia on käsitelty alueellisissa ympäristökeskuksissa tai ympäristölu-
pavirastoissa kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Kaikista polttolaitoshankkeista 
on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa prosessi on kestänyt 10–41 kuukautta 
(kuva 5). Turun nykyisen polttolaitoksen ja Kotkan Korkeakosken hankkeista ei va-
litettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja näillä on lainvoimaiset luvat. Ekokemin 
polttolaitos Riihimäellä sai lainvoimaisen ympäristöluvan kahdeksan kuukauden 
KHO-prosessin jälkeen ja Pori Energian Kaanaan laitos 13 kuukauden jälkeen. Turun 
uuden polttolaitoksen luvan hylkäämisestä ja Oulun Energian polttolaitoshankkeesta 
on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eikä niillä siten ole lainvoimaista ym-
päristölupaa.

Rinnakkaispolttolaitosten luvat on lupaviranomaisessa nopeimmillaan ratkaistu 
neljässä tai viidessä kuukaudessa. Pisimmillään aika on saattanut venyä yli neljän 
vuoden (kuva 6). Rinnakkaispolttolaitosten lupapäätöksistä ei ole valitettu yhtä usein 
kuin polttolaitosten lupapäätöksistä. Lupahakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa 
merkittävästi se, kuinka täydellisenä hakemus toimitetaan viranomaiselle. Hakijalta 
jälkikäteen pyydetyt tai hakijan oma-aloitteisesti lähettämät täydentävät selvitykset 
pidentävät käsittelyaikaa[6]. Pitkään käsittelyaikaan voi vaikuttaa myös laitoksen oma 
tilanne. Esimerkiksi Fortumilla Valkeakoskella selvitetään lainvoimaisesta luvasta 
huolimatta edelleen, aletaanko laitoksella polttaa jätettä vai ei.

Lahti Energian uudella kaasutuslaitoksella on suunniteltu poltettavan REF:iä, joten 
se löytyy samasta kuvasta kuin rinnakkaispolttolaitokset, joissa poltetaan lähinnä 
teollisuuden ja kaupan jätteitä ja niistä tehtyä kierrätyspolttoainetta (kuva 6).

Polttolaitos t/a laitoksen tila pääasiallinen jätepolttoaine
PVO-Lämpövoima
Kristiinankaupunki

100 000–
200 000

YVA vireillä REF 1, 2 (kaupan ja teollisuuden 
polttokelpoisista jätemateri-
aaleista valmistettu kierrätys-
polttoaine)

Stora Enso
Anjalankoski

  85 000 
lisää kapa-
siteettia

YVA vireillä kierrätyspolttoaine RDF

Kuopion Energia
Kuopio

ei tiedossa YVA päättynyt 19.2.2007 kierrätyspolttoaine REF 2 (syn-
typaikoilla lajitelluista jätteistä 
jossain muualla valmistetut jäte-
polttoaineet)

Jyväskylän Energian-
tuotanto
Jyväskylä

  25 000–
  80 000

YVA päättynyt 23.6.2004 kierrätyspolttoaine (lajiteltu 
rakennusjäte, syntypaikkalajiteltu 
jäte kotitalouksista, teollisuudes-
ta, kaupalta) tai kaasutusvaihto-
ehdossa muovi- ja puupitoinen 
kierrätyspolttoaine

Seinäjoen Energia
Seinäjoki

 30 000–
110 000

YVA päättynyt 15.11.2004 syntypaikkalajiteltu yhdyskuntien 
ja teollisuuden sekajäte, raken-
nusjäte, jäteöljy sekä jätevesiliete 

Katternö
Pietarsaari

ei tiedossa YVA päättynyt 25.11.2004 jätteestä valmistettu kierrätys-
polttoaine

Fortum Power and 
Heat
Kokkola

150 000–
250 000

YVA päättynyt 3.2.2004 lajiteltu yhdyskuntajäte, raken-
nusjäte ja mahdollisesti jäteve-
denpuhdistamon liete

Laanilan Voima
Oulu

n. 100 000 YVA vireillä syntypaikkalajitellusta yhdyskun-
tajätteestä valmistettu kierrätys-
polttoaine

yhteensä 490 000–
825 000
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Kuva 6. Rinnakkaispolttolaitosten ja Lahti Energian uuden kaasutuslaitoksen (polttolaitos) lupien käsittelyajat.
AYK = alueellinen ympäristökeskus, YLV = ympäristölupavirasto, VaHaO = Vaasan hallinto-oikeus, 
KHO = Korkein hallinto-oikeus. 
Lainvoiman saaneiden päätösten yhteydessä on ilmoitettu lupaprosessin kesto ja suluissa viimeisen 
asiassa tehdyn päätöksen päivämäärä.

Kuva 5. Polttolaitosten lupien käsittelyajat.
AYK = alueellinen ympäristökeskus, YLV = ympäristölupavirasto, VaHaO = Vaasan hallinto-oikeus, 
KHO = korkein hallinto-oikeus. 
Lainvoiman saaneiden päätösten yhteydessä on ilmoitettu lupaprosessin kesto ja suluissa viimeisen 
asiassa tehdyn päätöksen päivämäärä.
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4    Valitukset ja niiden käsittely

4.1 
Valitusten aiheet
Jätteenpolttolaitosten lupahakemukset käsitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa 
tai ympäristölupavirastoissa. Päätöksiä koskevat valitukset käsittelee Vaasan hallinto-
oikeus (VaHaO) ja edelleen sen päätöksiä koskevat valitukset korkein hallinto-oikeus 
(KHO). Taulukoihin 5 ja 6 on koottu valitusaiheet polttolaitoksittain ja rinnakkais-
polttolaitoksittain. Taulukoissa on esitetty myös sellaiset aiheet, joihin liittyviä lupa-
määräyksiä on muutettu korkeammassa oikeusasteessa, vaikka niistä ei ole valitettu. 
Lisäksi joissakin VaHaO:n ja KHO:n päätöksissä on tarkennettu toiminnasta rapor-
toinnin velvollisuutta (esim. mille ympäristöviranomaisille raportointi tulee tehdä), 
mikä ei ilmene taulukoista.

Alueellisten ympäristökeskusten tai ympäristölupavirastojen lupapäätöksistä tai 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä ovat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliitto 
ry ja sen paikalliset tai alueelliset järjestöt, lähialueen asukkaat tai jossain tapauksessa 
alueellinen ympäristökeskus (lupaviraston lupapäätöksestä), kaupunkien ympäris-
tölautakunnat tai Vihreän liiton paikallisjärjestö. Kaikilla ei ole korkeamman oikeus-
asteen päätöksen mukaan ollut valitusoikeutta, joten näiden tahojen valituksia ei ole 
korkeammissa oikeusasteissa käsitelty.

4.2 
Lupamääräyksiin tulleita muutoksia 
korkeammissa oikeusasteissa
Lähes kaikki valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
ovat johtaneet ympäristölupamääräysten täydentämiseen tai tarkentamiseen. Vain 
Ekokem Oy:n ympäristölupa-asiassa KHO ei muuttanut VaHaO:n päätöstä. Oike-
usasteissa muutoksia on tullut myös muista aiheista annettuihin lupamääräyksiin 
kuin mistä on valitettu.

4.2.1 
Jätepolttoaineet

Sekalaisen yhdyskuntajätteen polttoa on rajoitettu tai laitosta on määrätty polttamaan 
ainoastaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä Kotkan Energia Oy:n Korkea-
kosken Hyötyvoimalassa, Oulun Energian rinnakkaispolttolaitoksessa, Lassila & 
Tikanoja Oy:n Savion jätehuoltoalueen voimalaitoksessa Keravalla, Tornion Voima 
Oy:n Tornion voimalaitoksessa sekä Pori Energia Oy:n (ent. Porin Lämpövoima Oy) 
Porin Kaanaan laitoksella.
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Alueen väestön terveyden seuranta   x
Energian käytön tehokkuus x x x x x x

Haju, pöly x x

Jätelain hierarkian toteutuminen x x x x x x x x x x

Jäteperäisten polttoaineiden laatu, määrä     x   x 

Jätteiden keräysalue x x x x x
Laitos purettava x

Laitostyypin määrittely x •
Lietteiden polttaminen  

Liikenne x x x
Luvan myöntämisen edellytykset x x x x x x x x
Maaperä-, pohjavesiselvitykset x x

Melu x  x •  

Polton ja savukaasun puhdistuksen jätteen laji, 
laatu, määrä, hyödyntäminen x x x x • x x x 

Polttoaineiden varastointi x
Polttolaitoksen tekniikka x x x

Poltto-olosuhteet  •
Rautatie- ja merikuljetusten riskit x
Savukaasupäästöt ja BAT      x     x
Toiminnan aloituslupa x x x x x x x x
Toiminnan vaikutukset alueella x
Toimintojen yhteisvaikutusten käsittely x x x x
Tonttien arvon menetys x
Vesistökysymykset ratkaistava ensin rajajoki-
komissiossa x

Vesistöön johdettava lämpökuorma   x  x x
Yhdistyksen valitusoikeus x
YVA-menettelyjen puutteet x

Taulukko 5. Valitusten aiheita Vaasan hallinto-oikeudessa. (* = Ei lainvoimaista lupaa.)
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Kotkan Energia Oy:n Korkeakosken Hyötyvoimalan lupamääräystä on muutettu 
siten, että sekalaista yhdyskuntajätettä saa polttaa vain vähäisiä määriä tai koeluon-
teisesti. Hakemuksen mukaan n. 90 % poltettavasta jätteestä olisi lajiteltua yhdys-
kuntajätettä. Hakija on ilmoittanut yhdeksi poltettavaksi jäteluokaksi nimikkeen 20 
03 01 ”sekalaiset yhdyskuntajätteet”, jolla tarkoitetaan yhdyskuntajätettä, josta ei 
ole syntypaikalla tai käsittelylaitoksessa lajiteltu erilleen mm. biojätettä. Sekajätteen 
määrällä on merkitystä vastaanoton hajuhaittoihin, jätteen laaduntarkkailuun, poltto-
olosuhteiden seurantaan ja ylläpitoon, BAT:n arviointiin, päästöihin ja syntyvän 
jätteen määrään ja laatuun. (VaHaO:n päätös no. 06/0081/2, drno 00118/05/5103, 
24.3.2006.)

Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaitoksen lupamääräystä on muutettu siten, että teol-
lisuusjäte-erän jäteluokka on tuota jätettä ensimmäistä kertaa poltettaessa hyväksy-
tettävä ympäristökeskuksella vähintään 1 kk ennen polttoa. Koska hakuvaiheessa ei 
ole ollut mahdollista tietää kaikkien laitokselle poltettavaksi toimitettavien jätteiden 
laatua etukäteen, ensimmäistä kertaa tiettyä teollisuusjätettä vastaanotettaessa on 
syytä selvittää jätteen soveltuvuus polttoon ja se, onko jätteen syntypaikan ympäris-
töluvassa määrätty jätteen muunlaisesta käsittelystä. (VaHaO:n päätös no. 07/0072/1, 
drno:t 00961/06/5107 ja 00962/06/5107, 22.2.2007.)

Lupamääräyksiin on tullut myös helpotuksia. Turun Orikedon nykyisen polttolai-
toksen luvassa ei enää määrätä jätteiden laitosmaisesta lajittelusta, joka tulisi aiheelli-
seksi, jos laadunvalvonta osoittaisi, että riittävää lajittelutasoa ei saavuteta tai jätteiden 
poltossa ei voida noudattaa poltto-olosuhteille tai päästöille annettuja määräyksiä. 
VaHaO katsoo, ettei ympäristöluvassa voi asettaa velvoitetta jätteiden laitosmaiseen 
lajitteluun, koska tällöin hanke muuttuisi oleellisesti toiseksi kuin lupahakemuksessa 
on tarkoitettu. Lisäksi Turussa on väljennetty laivoilta tulevien jäte-erien käsittelyn 
kellonaikoja, koska aikaisemman määräyksen mukaiset toiminta-ajat rajoittaisivat 
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Energian käytön tehokkuus x x x x

Jätelain hierarkian toteutuminen x x x x

Jäteperäisten polttoaineiden laatu, määrä x   

Jätteiden keräysalue x x x

Liikenne x

Luvan myöntämisen edellytykset x x x

Melu x

Mittausmenetelmä vesi- ja ilmapäästöille x

Ongelmajätteiden pitäminen erillään muista jätteistä x

Poltettavan jätteen laatu, määrä x x x x

Poltossa syntyvän jätteen laatu x x

Savukaasupäästöt ja BAT x x x

Toiminnan aloituslupa x x x

Toimintojen yhteisvaikutusten käsittely x x x

Vesistöön johdettava lämpökuorma x

Taulukko 6. Valitusten aiheita korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
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kohtuuttomasti Tukholman laivaliikenteen jäte-erien toimittamista polttolaitokselle. 
(VaHaO:n päätös no, 08/0061/1, drno 01322-01323/06/5107, 5.3.2008.)

Meijeriteollisuuden jätevesiliete on poistettu Fortum Power and Heat Oy:n Euran 
Kauttuan voimalaitoksen jätepolttoainelistalta ja asia on palautettu lietteen osalta 
ympäristölupavirastolle. Meijeriteollisuudesta peräisin olevien jäte-erien koostu-
muksesta ja soveltuvuudesta polttoon ei ole ollut tietoa. Ei ole ollut myöskään tietoa 
siitä, onko lietteen hyödyntämisestä määrätty jätteen tuottajaa koskevassa lupapää-
töksessä ja onko jätteen hyödyntäminen järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin 
muulla tavoin kuin polttamalla. Fortumilla on lisäksi seurattava jätepolttoaineiden 
laatua ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti, joka sisältää 
vähintään REF-standardin (SFS 5875) parametrit. (VaHaO:n päätös no. 07/0139/1, 
drno 01738/05/5103, 20.4.2007.)

Myös Oulun Energian rinnakkaispolttolaitoksessa lietteen poltto on hylätty. Lu-
pahakemuksessa ei ole riittävän yksityiskohtaisesti esitetty lietteen kuivauslaitoksen 
laitteistoa ja laitoksen toimintaa sekä poistokaasujen käsittelyä; muun muassa pääs-
tökorkeudesta ei ole esitetty selvitystä. Todetuista puutteista on hakijalle asetettu 
suunnitelman esittämisvelvollisuus ympäristökeskuksen asettamassa lupamääräyk-
sessä. Luvan hakija on lisäksi todennut, että hankkeen toteutus tulee muuttumaan. 
Muun muassa lietteen käsittelystä on tehty sopimus toisen yrityksen kanssa. Lietteen 
kuivauksesta ja polttamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ei ole voitu lupa-
hakemusasiakirjojen perusteella riittävästi arvioida lupaharkinnan suorittamiseksi 
eikä tarkempien määräysten antamista ole voitu jättää erillisen selvitysmääräyksen 
varaan. Oulun Energialle on lisäksi annettu määräys, että laitoksessa saa polttaa vain 
lajiteltuja jätteitä, yhdyskunta- ja teollisuusjätettä ja kierrätyspuuta, enintään 130 000 
tonnia vuodessa puhtaiden jäteöljyjen lisäksi aikaisemman 165 000 tonnin sijaan. 
Lupahakemuksessaan luvan hakija on eritellyt osan yhdyskuntajätteestä olevan syn-
typaikkalajiteltua jätettä ja todennut, että energiaksi hyödynnettävän jätteen määrä 
vähenee 130 000 tonniin Oulun kaupungin osittain omistaman Laanilan Voima Oy:n 
lupaviranomaisessa vireillä olevan lupahakemuksen mukaisesti. (VaHaO:n päätös 
no. 07/0442/1, drno:t 01000-01003/07/5103, 21.12.2007, ei lainvoimainen.)

 Lassila & Tikanoja Oy:n Savion jätehuoltoalueen voimalaitoksessa Keravalla ei 
saa polttaa jätepolttoainetta, joka on valmistettu sekalaisesta yhdyskuntajätteestä 
(jätenimike 20 03 01) ja jäteperäisten polttoaineiden laadun osalta on seurattava 
ainakin kaikkia REF-laatuluokituksen mukaisia parametreja. Hakemuksen mukaan 
polttoaineena ei käytetä kotitalouksien sekajätettä ja REF 3:n määrä on aina alle  
30 % ja se pyritään saamaan nollaan. Kattilatekniikan (kiertopeti) valinnasta ja polt-
toaineesta johtuen lupamääräystä on täsmennetty (VaHaO:n päätös no. 06/0153/3, 
drno:t 01906/05/5103 ja 00029/06/5103, 7.6.2006). Korkein hallinto-oikeus on li-
sännyt määräyksen, että ympäristökeskuksen tulee täsmentää jäteperäisten poltto-
aineiden jätenimikkeiden tunnusnumerointi pakkausjätteiden osalta. L&T toimitti 
jäteluokkien tunnusnumerot valitusajan jälkeen KHO:lle, eikä niitä siten huomioitu. 
(KHO:n päätös no. 615, drno 1971/1/06, 16.3.2007.)

Tornion Voima Oy:n Tornion voimalaitoksessa käytettävän jätepolttoaineen osalta 
lupamääräystä on täydennetty. Täydennyksen mukaan jätepolttoaineena voidaan 
käyttää aiemmin määritellyt lupamääräykset täyttävää jätettä, jonka hyödyntäminen 
materiaalina ei ole kohtuudella järjestettävissä. (VaHaO:n päätös no. 06/0261/3, drno 
00183/06/5103, 27.9.2006.)

VaHaO:n päätöksen mukaan Pori Energia Oy:n Porin Kaanaan voimalan kattilassa 
saa käyttää materiaalikierrätykseen tai uusiokäyttöön soveltumattomia mainittuja 
jätepolttoaineita, jollei jätteen syntypaikan ympäristöluvassa tai muutoin jäte-erän 
osalta ole toisin päätetty. KHO muutti käytettävien polttoaineiden määrittelyn osalta 
ympäristöluvan alkuperäiseen muotoonsa, jolloin viittaukset materiaalikierrätykseen 
tai uusiokäyttöön soveltumattomuudesta poistettiin. KHO:n perustelun mukaan 
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lupamääräyksen mukainen selvilläolovelvollisuus jätteen laadusta sisältää myös 
sen, että polttolaitoksen laadunvarmennuksessa on otettu huomioon jätteen materi-
aalihyötykäyttö ennen polttomahdollisuutta. KHO:n mukaan jokaisen olisi omalta 
osaltaan omassa toiminnassaan ennakolta pyrittävä estämään jätteen syntymistä, 
mutta velvollisuutta ei voida kuitenkaan siirtää jätteen tuottajalta ensisijaisesti jätteen 
hyödyntäjälle siten kuin hallinto-oikeuden muuttamassa lupamääräyksessä on tehty. 
VaHaO määräsi lisäksi, että luvan saajan on toimitettava kunkin jätteen toimittajan 
kanssa tekemänsä toimitussopimus tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksel-
le. KHO tarkensi jätteen vastaanottoa koskevan raportoinnin sisältöä. Luvan saajan 
ja jätteen toimittajien välisiä toimitussopimuksia ei tarvitse toimittaa sellaisenaan, 
vaan niiltä osin kuin sopimuksissa määritellään vastaanotettavien jätteiden määrä, 
laatu ja alkuperä. (VaHaO:n päätös no. 07/0438/1, drno:t 00205-00210/06/5103 ja 
00703/06/5103, 19.12.2007; KHO:n päätös no.165, drno:t 195 ja 198/1/08, 23.1.2009.) 
Myös Porin Prosessivoima Oy on määrätty toimittamaan jätteiden toimittajien kanssa 
tekemänsä toimitussopimukset Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. (VaHaO:n 
päätös no. 08/0305/1, dnro 00025/07/5103, 9.10.2008, ei lainvoimainen.)

Korkein hallinto-oikeus on lisännyt poltettavien jätteiden lajit ja niitä vastaavat 
jätekoodit Lahti Energia Oy:n Kymijärven kaasutuslaitoksen lupamääräykseen 
mm. valvontaa parantaakseen. (KHO:n päätös no.1138, drno:t 2347 ja 2370/1/06, 
27.4.2007.)

4.2.2 
Savukaasujen johtaminen ja päästöt ilmaan

Vaasan hallinto-oikeus on täydentänyt hakijoiden esittämät savukaasujen puhdis-
tusmenetelmien tiedot Kotkan Energia Oy:n Korkeakosken Hyötyvoimalan, Ekokem 
Oy Ab:n jätevoimalaitoksen, Fortum Power and Heat Oy:n Euran Kauttuan, Lassila 
& Tikanoja Oy:n Savion voimalaitoksen Keravalla, Tornion Voima Oy:n Tornion 
voimalaitoksen sekä Lahti Energia Oy:n Kymijärven kaasutuslaitoksen lupamää-
räyksiin, koska näitä ei lupamääräyksiin ollut kirjattu. VaHaO on lisäksi todennut, 
että lupaviranomaisen olisi tullut näitä vaatia hakijalta ennen luvan myöntämis-
tä. (VaHaO:n päätökset no. 06/0081/2, drno 00118/05/5103, 24.3.2006; 07/0072/1, 
drno:t 00961/06/5107 ja 00962/06/5107, 22.2.2007; 07/0139/1, drno 01738/05/5103, 
20.4.2007; 06/0153/3, drno:t 01906/05/5103 ja 00029/06/5103, 7.6.2006; 06/0261/3, 
drno 00183/06/5103, 27.9.2006; 06/0190/3, drno:t 00299/06/5103 ja 00300/06/5103, 
11.7.2006.)

Tornion Voimalle on annettu määräys piipun 70 m:n korkeudesta. Fortum Power 
and Heat Euran Kauttuan voimalalle on annettu määräys päästörajasta 29.12.2005 
alkaen. Mikäli jätettä poltetaan enemmän kuin lupamääräysten päästörajoja lasketta-
essa on oletettu, on tällöin noudatettava jätteenpolttoasetuksen (362/2003) liitteiden 
II ja V mukaista laskentaperiaatetta, jossa päästörajat lasketaan kaasumäärien suh-
teessa. Fortumin tarkkailu- ja raportointimääräystä on tarkennettu siten, että selvitys 
leijukerroskattilan päästömittausmenetelmistä on toimitettava 3 kk ennen uusien 
päästöraja-arvojen voimaantuloa 29.12.2005 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
sijaan Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle, koska lupaviranomaisen on varmis-
tettava, että mittausmenetelmät täyttävät asetusten vaatimukset.

VaHaO on palauttanut Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen lupamää-
räyksen savukaasujen epäpuhtauksien raja-arvoista ympäristökeskukselle, koska 
raja-arvot eivät täytä 1.1.2008 alkaen jätteenpolttoasetuksen vähimmäisvaatimusta-
soa. Raja-arvojen laskennassa ei ole käytetty hakemuksessa esitettyjä käytettävien 
polttoaineiden suhteita. Hakijan ilmoittamat laitoksella käytettävien polttoaineiden 
määrät ovat perustuneet vuoden 2003 tietoihin lukuun ottamatta jätepolttoainetta 
(kierrätyspolttoaine), jonka määräksi on arvioitu enintään 15 % koko tuotettavasta 
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energiamäärästä. Päästörajat on laskettava kattiloiden polttoaineosuuksien mukaises-
ti niin sanotulla sekoitussäännöllä hakemuksessa tarkoitetuille kattiloille. (VaHaO:n 
päätös no. 08/0187/1, drno 01635/06/5103, 10.6.2008.)

VaHaO on määrännyt Pori Energia Oy:n Porin Kaanaan laitoksen lupamääräyk-
sessä hakijaa esittämään selvityksen suunnitellusta kattilasta ja savukaasujen puh-
distuslaitteistosta viipymättä niiden valinnan jälkeen. Suunnitelmassa on selvitettävä 
päästöjen vähentämismahdollisuudet. Lupahakemuksessa on esitetty vaihtoehtoisia 
kattilaratkaisuja ja ympäristölupaviraston olisi tullut vaatia hakijaa täydentämään 
hakemusta puuttuvilla selvityksillä ennen luvan myöntämistä. Koska VaHaO:n 
ratkaisussa kyseessä on polttolaitos eikä rinnakkaispolttolaitos, on lupamääräystä 
savukaasujen epäpuhtauksien puolen tunnin keskiarvoja täydennettävä jätteenpolt-
toasetuksen mukaisesti. Tarkkailumääräyksiin on lisäksi tehty viranomaista koskeva 
muutos savukaasujen mittausmenetelmistä tehtävän selvityksen toimittamisesta. 
(VaHaO:n päätös no. 07/0438/1, drno:t 00205-00210/06/5103 ja 00703/06/5103, 
19.12.2007.) Myös Porin Prosessivoima Oy on velvoitettu esittämään selvitys käyt-
töönotettavasta kattilasta ja savukaasujen puhdistinlaitteistosta välittömästi niiden 
valinnan jälkeen Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Selvityksessä on oltava 
teknis-taloudellinen tarkastelu valitusta ratkaisusta. Mikäli puhdistuslaitteisto si-
sältää pesurin, on selvitettävä vaikutukset jätevesien määrään ja käsittelytarpeeseen 
sekä annettava esitys jätevesien esikäsittelystä. Myös laitoksen kattilan päästöjen 
mittausmenetelmiä koskeva selvitys on toimitettava Länsi-Suomen ympäristölupa-
virastolle sekä tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. (VaHaO:n päätös no. 
08/0305/1, dnro 00025/07/5103, 9.10.2008, ei lainvoimainen.)

4.2.3 
Poltossa syntyvät jätteet

Turun Orikedon nykyisen polttolaitoksen luvasta on poistettu määräys, jonka mukaan 
pohjatuhka, lentotuhka ja savukaasujen puhdistusjäte voitaisiin toimittaa Topinojan 
kaatopaikalle. Topinojan kaatopaikan nykyisen ja laajennusosan loppusijoitusalueet 
luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikoiksi. Kyseiset tuhka- ja kuonajätteet on 
luokiteltu ongelmajätteeksi, jotka on toimitettava ongelmajätteiden kaatopaikalle. 
(VaHaO:n päätös no, 08/0061/1, drno 01322-01323/06/5107, 5.3.2008.)

Oulun Energian lupamääräyksestä on poistettu kohta tuhkan ja savukaasunpuh-
distuksen jätteen välivarastoinnista. Tuhka ja savukaasunpuhdistusjäte on toimitet-
tava luvan omaavaan laitokseen. Lentotuhkaa on pidettävä ongelmajätteenä kunnes 
toisin mahdollisesti osoitetaan. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloit-
tamista ilmoitettava valvontaviranomaiselle, mihin laitokseen jätteet toimitetaan. 
Suuren tuhkamäärän, josta ainakin osaa on pidettävä ongelmajätteenä, varastoin-
tia alueella ei voida pitää hyväksyttävänä. (VaHaO:n päätös no. 07/0442/1, drno:t 
01000-01003/07/5103, 21.12.2007, ei lainvoimainen.)

4.2.4 
Poltto-olosuhteet

Fortum Power and Heat Oy:n Euran Kauttuan voimalaitoksen polttolämpötilaa ei 
voida laskea 850 oC:sta 750 oC:een poltettaessa paperiteollisuuden pesulietettä ja liha-
luujauhoa, joka ainakin osin luokitellaan EY:n asetuksessa (1774/2002) ensimmäisen 
luokan riskimateriaaliksi. Jätepolttoaineen syöttö palotilaan on estettävä automaat-
tisella järjestelmällä aina, kun savukaasujen lämpötila on alle 850 oC poltettaessa 
lihaluujauhoa tai pesulietteitä. (VaHaO:n päätös  no. 07/0139/1, drno 01738/05/5103, 
20.4.2007.)
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Lahti Energia Oy:n Kymijärven uuden kaasutuslaitoksen kierrätyspolttoainees-
ta syntyvän tuotekaasun puhdistaminen ja puhdistusmenetelmä tulee näkyä lu-
pamääräyksissä. Maininta muualla hakemustekstissä ei riitä. (VaHaO:n päätös no. 
06/0190/3, drno:t 00299/06/5103 ja 00300/06/5103, 11.7.2006.)

4.2.5 
Päästöt vesiin

Fortum Power and Heat Oy:n Euran Kauttuan voimalaitoksen lupamääräykseen on 
lisätty rajoitus apulauhduttimen käytöstä kesäaikana (1.6.–31.8.), koska sen käyttö 
kesäaikana joen virtaaman ollessa pieni ja vesien ollessa lämpimiä voi olla haitallista 
joen eliöstölle. (VaHaO:n päätös no. 07/0139/1, drno 01738/05/5103, 20.4.2007.)

Lahti Energia Oy:n Kymijärven uuden kaasutuslaitoksen lupamääräyksessä on 
määritelty, että purkuvesistöön johdettava jäähdytysveden määrä saa hakemuksen 
mukaisesti olla enintään 0,1 m3/s. Kaasutuslaitoksen ja Kymijärven voimalaitoksen 
jäähdytysveden määrää ja lämpötilaa tulee seurata erikseen. Jäähdytysveden määrä 
vaikuttaa vesistön lämpökuormaan ja sitä tulee rajoittaa ja tarkkailla. (VaHaO:n pää-
tös no. 06/0190/3, drno:t 00299/06/5103 ja 00300/06/5103, 11.7.2006.)

Pori Energia Oy:n Porin Kaanaan voimalaitoksen jäte-, jäähdytys- ja hulevedet 
on määräyksen mukaan mitattava ja selvitys on toimitettava ympäristökeskukseen 
hyväksyttäväksi ennen laitoksen käyttöönottoa. Määräys on annettu toiminnan-
harjoittajan selvilläolovelvollisuuden todentamiseksi ja jotta valvontaviranomaiset 
voivat valvoa ja tarkkailla vesipäästöjen määriä. (VaHaO:n päätös no. 07/0438/1, 
drno:t 00205-00210/06/5103 ja 00703/06/5103, 19.12.2007.)

4.2.6 
Melu

Lahti Energia Oy:n Kymijärven uuden kaasutuslaitoksen lupamääräykseen on lisätty 
vaatimus toimittaa meluselvitys ja suunnitelma meluntorjuntatoimista ympäristö-
keskukselle. Samalla alueella jo toimiva Kymijärven voimalaitos aiheuttaa melua. 
Meluntorjunnalle on annettava erityinen painoarvo jo kaasutuslaitoksen suunnit-
teluvaiheessa meluhaitan minimoimiseksi. (VaHaO:n päätös no. 06/0190/3, drno:t 
00299/06/5103 ja 00300/06/5103, 11.7.2006.)

Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvia päivä- ja 
yöaikaisia melutasoja asuinalueille on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen meluta-
son ohjearvoista (993/1992) mukaisesti. Lisäksi lupamääräyksen mukaan asuinalu-
eille aiheutuva melu on mitattava ja mittaukset on uusittava kolmen vuoden välein. 
(VaHaO:n päätös no. 08/0187/1, drno 01635/06/5103, 10.6.2008.)

Pori Energia Oy:n Porin Kaanaan laitoksen on tehtävä meluselvitys mahdolli-
suuksien mukaan yhteistyössä muiden alueella melua tuottavien laitosten kanssa 
ja melusta on selvitettävä myös sen impulssimaisuus. Raportti meluselvityksestä 
on toimitettava ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Mittaukset on määrätty tehtäväksi, jotta varmistetaan toiminta-alueen kokonaisme-
lutaso samalla alueella toimivan muun toiminnan kanssa. Meluselvityksessä tulee 
tarvittaessa olla selvitys meluhaittojen vähentämiseksi ja esitys melunvähentämistoi-
mien kohdentamisesta. (VaHaO:n päätös no. 07/0438/1, drno:t 00205-00210/06/5103 
ja 00703/06/5103, 19.12.2007.) Myös Porin Prosessivoima Oy:n ympäristöluvassa 
edellytetyn meluselvityksen sisältövaatimuksia on tarkennettu (liikennemelun sekä 
melun impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden vaikutuksen osalta) ja raportti 
meluselvityksestä määrätään toimitettavaksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 
ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle määräajassa. (VaHaO:n päätös 
no. 08/0305/1, dnro 00025/07/5103, 9.10.2008, ei lainvoimainen.)
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4.2.7 
Laitostyyppi

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pori Energia Oy:n Porin Kaanaan laitos 
on polttolaitos, ei rinnakkaispolttolaitos, koska laitoksella poltetaan pelkästään jätet-
tä. Ollakseen rinnakkaispolttolaitos laitoksella tulisi olla pääpolttoaine, jonka lisäksi 
laitoksessa käytettäisiin jätettä vakinaisena tai lisäpolttoaineena. (VaHaO:n päätös no. 
07/0438/1, drno:t 00205-00210/06/5103 ja 00703/06/5103, 19.12.2007.)

4.2.8 
Lupamääräysten tarkistaminen

Oulun Energian on lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä toimitettava yhteen-
veto lupakauden toiminnasta ja lupakaudenaikaisten päästö- ja vaikutustarkkailujen 
tuloksista sekä ympäristönsuojeluasetuksen 8–13 §:ssä säädetyistä tiedoista soveltu-
vin osin. (VaHaO:n päätös no. 07/0442/1, drno:t 01000-01003/07/5103, 21.12.2007, 
ei lainvoimainen.)

4.3 
Perusteluja valitusten hylkäämiselle
Seuraavassa on esitetty joitakin sellaisia perusteluja valitusten hylkäämiselle, joita 
voidaan pitää yleisinä perusteluina eivätkä ne koske vain tiettyä laitosta. 

4.3.1 
Luvan myöntämisen edellytykset

Vaasan hallinto-oikeus on perustellut, että ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin 
mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. YSL 42 §:n 1 momentin 
mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamäärä-
ykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantu-
mista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. Ratkaistussa tapauksessa toiminta täyttää edellä mainitut vaatimukset, kun 
hallinto-oikeuden vaatimat muutokset lupamääräyksiin tehdään.

4.3.2 
Jätelain hierarkian toteutuminen

Vaasan hallinto-oikeuden perustelun mukaan jokaisen olisi omalta osaltaan omassa 
toiminnassaan ennakolta pyrittävä estämään jätteen syntymistä. Velvollisuutta ei 
voida siirtää jätteen tuottajalta jätteen hyödyntäjälle. Viimeksi mainittua perustetta on 
KHO käyttänyt hyväksyessään Pori Energia Oy:n valituksen ja poistaessaan ympäris-
töluvasta Vaasan hallinto-oikeuden tekemät jätepolttoaineen materiaalihyödynnystä 
ja uusiokäyttöä koskevat lisäykset.

Jätelain 4 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huo-
lehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu 
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merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle.

Jätelain 6 §:n 2 kohdan mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdol-
lista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin 
järjestettyyn jätehuoltoon. Jätelain 6 §:n 3 kohdan mukaan ensisijaisesti on pyrittävä 
hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Hallituksen esityksen 
(77/1993) mukaan pykälän 2 ja 3 kohdista ilmenisi vaihtoehtoisten jätehuoltojärjes-
telmien tärkeysjärjestys.

Edellä mainitut jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuu-
det ohjaavat alueellista ja valtakunnallista jätehuollon suunnittelua ja jätehuoltojär-
jestelmien valintaa. Lisäksi ne tulevat sovellettaviksi ympäristölupaharkinnassa siltä 
osin kuin kyse on laitoksen oman jätehuollon järjestämisestä. Tällöin on kysymys 
alueelliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvan laitoksen toteuttamisesta. Jätelain 
säännöksistä ilmenevää etusijaisuusperiaatetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi valit-
tua jätehuoltojärjestelmää toteuttavan yksittäisen laitoksen lupaharkinnan perustee-
na. Lisäksi, lupaharkinnassa ei tule antaa ratkaisevaa merkitystä sille, onko jätteen 
polttaminen polttolaitoksessa ensisijaisesti jätelain tarkoittamaa hyödyntämistä vai 
käsittelyä.

4.3.3 
Savukaasupäästöt ja BAT

Sekä Vaasan hallinto-oikeus että korkein hallinto-oikeus ovat perustelleet, miksi 
laitokselta ei ole vaadittu jätteenpolttoasetusta tiukempia päästörajoja. KHO on  
Lassila & Tikanoja Oy:n Keravan voimalaitoksen päätöksessä esittänyt seuraavan 
perustelun, jonka mukaan ympäristönsuojelulain 51 §:n 4 kohdan (252/2005) mu-
kaan päästörajat voivat olla ympäristönsuojelulain nojalla annetun valtioneuvoston 
asetukseen sisältyviä yksilöityjä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia anka-
rampia BAT-tekniikan noudattamiseksi, jos EY:n säädöksen täytäntöön panemiseksi 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa näin säädetään. Jätteenpolttoasetuksessa ei 
tällaista ole säädetty.

Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee ympäris-
tönsuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaan perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan (BAT). Lupamääräys voi olla ympäristönsuojelulain tai jätelain nojal-
la annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun 
vähimmäisvaatimusta ankarampi ympäristönsuojelulain 51 §:ssä säädetyin edelly-
tyksin. Valtioneuvoston asetuksella jätteen polttamisesta (362/2003), jolla on pantu 
täytäntöön jätteenpoltosta annettu direktiivi (2000/76/EY), ei ollut nimenomaisesti 
säädetty mahdollisuudesta ympäristönsuojelulain 51 §:n (252/2005) 4 kohdassa tar-
koitettuihin, asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaati-
musta ankarampiin lupamääräyksiin siinä tapauksessa, että parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan noudattaminen näitä edellyttää.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi an-
netun direktiivin (2008/1/EY, kodifioitu IPPC-direktiivi) mukaan päästöjen rajoitta-
misen on direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa laitoksissa perustuttava parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan siten kuin direktiivistä tarkemmin ilmenee. Ympä-
ristönsuojelulain 51 §:n muutoksen 252/2005 jälkeen ei jätteen polttamisesta annettu 
valtioneuvoston asetus mahdollistanut IPPC-direktiivin mukaisen BAT-periaatteen 
täysimääräistä noudattamista IPPC-direktiivin tarkoittamia toimintoja koskevia ym-
päristölupia käsiteltäessä.

Huomioitaessa muun ohella BAT-tekniikkaa koskevista referenssiasiakirjoista 
(BREF) saatava selvitys, IPPC-direktiivin mahdollinen soveltaminen kansallisessa 
viranomaisessa ei kysymyksessä olevassa jätehuoltoalueen voimalaitoksen ympä-
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ristölupa-asiassa ympäristöjärjestön valituksessa esitetyt perusteet huomioon ottaen 
kuitenkaan olisi johtanut BAT-vaatimusta koskevalta osalta toiseen lopputulokseen 
kuin valituksenalaisessa päätöksessä oli päädytty. (KHO:n päätös no. 615, drno 
1971/1/06, 16.3.2007, vuosikirjanumero KHO:2007:19.)

4.4 
Perusteluja luvan hylkäämiselle 
 – Turun uusi jätteenpolttolaitos
Lounais-Suomen ympäristökeskus hylkäsi Turun Seudun Maakaasu ja Energian-
tuotanto Oy:n Orikedon uuden jätteenpolttolaitoksen ympäristölupahakemuksen 
15.11.2006 perustellen seuraavasti:

•  Laitoksen toiminnoista yhdessä lämpökeskuksen toimintojen kanssa aiheu-
tuisi terveyshaittaa, yleisen viihtyisyyden ja virkistyskäyttöön soveltuvuuden 
merkittävää vähentymistä eikä haittoja ole mahdollista ehkäistä riittävästi 
ottaen huomioon esitetyt toiminnot ja niihin liittyvä liikenne, polttoaine- ja 
jätepurkausasemien ja liikenneväylien sijainti, maasto-olosuhteet, laitosalueen 
koko ja liikennemäärät sekä sijainti virkistysalueiden vieressä ja asutuksen 
välittömässä läheisyydessä.

•  Jätteenpolttolaitoksen ja lämpökeskuksen teollisuusmittakaavaiset toiminnot 
aiheuttavat sijaintinsa vuoksi ympäröivälle asutukselle meluhaittoja sekä koh-
tuutonta rasitusta, rajoittavat merkittävästi virkistysalueiksi kaavoitettujen 
alueiden virkistyskäyttöä eikä haittoja voida riittävästi ehkäistä.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n 
valituksen (VaHaO:n päätös no.08/0192/1, drno 00630/07/5107, 16.6.2008) seuraavin 
perusteluin:

•  Jätteenpolttolaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua ja siitä mahdollisesti 
seuraavaa terveyshaittaa tai muuta ympäristön pilaantumista ei voida puut-
teellisten hakemusasiakirjojen perusteella varmuudella arvioida. Toiminta 
kasvavine liikennemäärineen aiheuttaisi alueen ympäristössä meluhaittaa, 
joka edellyttää sellaisia meluntorjuntatoimia ja toimintojen uudelleenjärjeste-
lyjä, joita hakemuksessa ei ole esitetty. Lupahakemuksessa ei ole ollut nimen-
omaista hanketta koskevaa meluselvitystä. Sillä seikalla, että melutaso ylittää 
valtioneuvoston päätöksessä taajamissa oleville lähivirkistysalueille asetetun 
ohjearvon, ei ole lupaharkinnassa ratkaisevaa merkitystä.

•  Uusi jätteenpolttolaitos tulisi polttamaan kolme kertaa enemmän jätteitä kuin 
nykyinen polttolaitos. Hakemuksen mukainen toiminta esitettyine päästö-
rajoineen tarkoittaisi ilmaan joutuvien päästöjen huomattavaa lisäystä ny-
kyiseen tilanteeseen verrattuna. Jätteenpolttolaitos aiheuttaisi suunnitellussa 
sijoituspaikassaan hakemuksen suuruisilla päästöillä ainakin ympäristön 
yleisen viihtyisyyden merkittävää vähentymistä.

•  Toiminta ei ympäristönsuojelulain 6 ja 42 § huomioon ottaen täytä ympäris-
töluvan myöntämiselle laissa asetettuja edellytyksiä. Kun otetaan huomioon 
suunnitellun jätteenpolttolaitoksen toiminnan luonne, päästöjen laatu ja 
suuruus sekä asuinalueiden läheisyys, alueen maasto-olosuhteet sekä Orike-
don alueella oleva muu toiminta, hakemuksen mukaista toimintaa ei voida 
sijoittaa Orikedolle siten, että toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantumi-
nen ja pilaantumisvaara, merkittävä ympäristön viihtyisyyden väheneminen 
ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kohtuuton rasitus asuinkiinteistöillä, olisi hakemuksen mukaisin toimin riittä-
västi ehkäistävissä.
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4.5 
Yhteenveto valituksista ja niiden käsittelystä
Jätteenpolttoa koskevista lupapäätöksistä valitetaan hyvin usein. Kaikista poltto-
laitosten ja noin puolesta rinnakkaispolttolaitosten ympäristölupapäätöksistä on 
valitettu. Ensimmäisenä valitusasteena olevan Vaasan hallinto-oikeuden (VaHaO) 
päätöksistä on myös useimmiten valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). 
Lähes kaikissa ylemmän oikeusasteen käsittelyissä lupapäätöksen sisältö muuttui. 
Vain Ekokem Oy:n polttolaitosta koskevassa KHO:n käsittelyssä muutoksia ei tullut.

Seuraaviin aiheisiin liittyviin lupaehtoihin tehtiin muutoksia VaHaO:ssa. Suluissa 
on niiden tapausten lukumäärä, joissa muutoksia tehtiin.

•  Jäteperäisten polttoaineiden laatu, määrä (7)
•  Laitostyypin määrittely (1)
•  Lietteiden polttaminen (2)
•  Melu (4)
•  Polton ja savukaasun puhdistuksen jätteen laji, laatu, määrä, 

hyödyntäminen (2)
•  Poltto-olosuhteet (2)
•  Savukaasupäästöt ja BAT (9)
•  Vesistöön johdettava lämpökuorma (3)

KHO:ssa tuli muutoksia kolmessa tapauksessa jäteperäisen polttoaineen laatua 
ja määrää koskeviin lupamääräyksiin. Lisäksi yhdessä tapauksessa täsmennettiin 
raportointivelvollisuutta.

Lupamääräyksiin tulleet muutokset ovat moninaisia. Seuraavassa on nostettu esiin 
merkittävimpiä tai useimmin esille tulleita seikkoja.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen polttoa on rajoitettu tai laitosta on määrätty polt-
tamaan ainoastaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Lietteiden poltto on 
kahdessa tapauksessa kielletty. Monissa hakemuksissa poltettavan jätteen laadun 
määrittely ja perustelut joidenkin jätejakeiden polttamiselle ei ole ollut riittävä.

Savukaasujen puhdistusmenetelmien tiedot on VaHaO:n mukaan tullut kirjata 
lupamääräyksiin. Ei riitä, että kaasunkäsittelyn tiedot on esitetty hakemuksissa ja 
niiden todetaan täyttävän jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Toisaalta sekä VaHaO 
että KHO ovat perustelleet sitä, etteivät ne ole määränneet laitokselle jätteenpoltto-
asetusta tiukempia päästörajoja.

Lupapäätöksiin on tullut muutoksia sekä luvan hakijan vajavaisena toimittaman 
hakemuksen että luvan käsittelijän virheellisten tulkintojen vuoksi.

Sekä VaHaO:n että KHO:n mukaan jätehierarkian noudattamisen ja jätteen synnyn 
ehkäisyn vastuun ei valituksista huolimatta ole katsottu koskevan luvan hakijaa 
muuten kuin omassa toiminnassa syntyvien jätteiden osalta.
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5    Edellytykset jätteenpolttolaitosten 
lupamenettelyn nopeuttamiseksi

5.1 
Arvio lupakäsittelyn nopeuttamismahdollisuuksista
Lupahakemuksen käsittelyä edistävät ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa, 
hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus sekä selkeä ja mahdolli-
simman täydellinen hakemus liitteineen. ”Jätteenpolton parhaan käytettävissä ole-
van tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä” 
-julkaisu[7] auttaa jo suunnitteluvaiheessa huomioimaan lupakäsittelyn yhteydessä 
esille tulevia seikkoja. Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää 
lupakäsittelyn aikana. Mikäli hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta olennaisia 
asiakirjoja tai suunnitelmat ovat hyvin keskeneräisiä, on hakijan täydennettävä hake-
musta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa. Joskus viivästystä aiheuttaa 
se, että toiminnanharjoittaja itse odottaa hankkeeseen liittyvien muiden toimintojen 
edistymistä eikä tarvittavien selvityksien laatimista pidetä kiireellisinä.

Lupahakemuksen käsittelyä vaikeuttavat hankkeen kokonaisaikatauluun nähden 
liian myöhään jätetty hakemus, joka on epäselvä tai epätäydellinen tai jonka liitteet 
ovat puutteellisia. Toisinaan hakemuksen puutteet saatetaan jättää lupakäsittelijän et-
sittäviksi ja ne korjataan vasta pyydettäessä. Tällaisen hakemuksen käsittely hidastuu 
aiheuttaen myös asianmukaisesti hoidettujen hakemusten käsittelyn viivästymistä, 
koska se sitoo resursseja.

Tässä lupaselvityksessä hakemuksissa korostuivat tietyt puutteet, joiden johdos-
ta korkeampi oikeusaste täydensi lupamääräyksiä. Tällainen puute oli esimerkiksi 
jätepolttoaineiden laadun esittäminen tarvittavine jätekoodeineen. Korjatuissa lupa-
määräyksissä lajittelematon yhdyskuntajäte ei soveltunut polttoaineeksi kuin hyvin 
rajoitetussa määrin. Lupamääräyksiin täydennettiin usein myös savukaasujen puh-
distusmenetelmä. Puutteelliset meluselvitykset aiheuttivat korjaustarvetta. Yleisesti 
suositellaan perehtymistä tämän selvityksen luvussa 4 esitettyihin VaHaO:n ja KHO:n 
ratkaisuihin. Jos tarvittavat melu-, päästö- ym. selvitykset on tehty YVA-vaiheessa, 
säästyy aikaa selvitysten tekemiseltä lupavaiheessa. Toisaalta useita sijoituspaik-
kavaihtoehtoja sisältävässä YVA:ssa on vaikea tehdä niin tarkkoja selvityksiä kuin 
lupahakemukselta edellytetään.

Kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä voidaan yleensä hyödyntää hanke-
kohtaisessa YVA-menettelyssä. Vastaavasti kaavoituksessa voidaan käyttää hyväksi 
YVA-menettelyssä tehtyjä selvityksiä. Selvitysten on oltava ajan tasalla ja niiden on 
sovelluttava kyseiseen tarkoitukseen. Jos kaava laaditaan sellaista hanketta varten, 
joka vaikuttaa merkittävästi kaavan rakenteeseen tai sisältöön (kuten jätteenpolttolai-
tos), on kaava ja YVA tarpeen sovittaa yhteen. Tällöin vaikutusten arviointi kannattaa 
suunnitella siten, että se palvelee suoraan sekä kaavoitusta että hankekohtaista suun-
nittelua. Kaavaan ja jätteenpolttohankkeeseen liittyviä kuulemisia, katselmuksia ja 
nähtävillä oloja on syytä järjestää samanaikaisesti, jos tämä on mahdollista. Kaavoitus 
saattaa aiheuttaa huomattavan viivästyksen jätteenkäsittelyhankkeissa, jotka ovat 
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monesti ristiriidassa muun maankäytön tavoitteiden kanssa. Jätehuollon aluetarpeita 
täytyykin pitää esillä kaikilla kaavoitusprosessin tasoilla.

Mikäli YVA-menettelyssä on arvioitavana vain yksi sijoitusvaihtoehto, on ympä-
ristölupahakemus mahdollista jättää silloin, kun hankkeen arviointiselostus on val-
mis, mutta yhteysviranomaisen lausuntoa ei vielä ole. Tällöin ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta ja ympäristöluvan hakemisesta voi olla yhteinen kuuleminen. 
Tällöin YVA jatkuu päällekkäisenä prosessina ympäristölupamenettelyn kanssa vie-
lä muutaman kuukauden ajan, kunnes se päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon 
arviointiselostuksesta. YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen 
lausunto on oltava tiedossa ennen ympäristölupapäätöksen tekoa. Muitakin viran-
omaislupia (esim. rakennuslupa) myönnettäessä arviointiselostus ja yhteysviran-
omaisen lausunto on oltava (YVA-laki 468/1994, 13 §) ennen päätöksentekoa. Mikäli 
hankkeella on sijoituspaikka- tai muita vaihtoehtoja, ei lupahakemusta ole suositel-
tavaa jättää ennen YVA-menettelyn päättymistä, koska vasta tällöin on käytössä eri 
osapuolten kannanotot hankkeen vaihtoehtoihin, niiden toteuttamiskelpoisuuteen 
ja hyväksyttävyyteen.

Lupia vaarallisten aineiden käyttöön on haettava ennen yksityiskohtaisten to-
teutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden 
aloittamista. Koska rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on 
loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty, muuhun lakiin perustuvat ja rakennuk-
sen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä 
aikaisemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi vaarallisten aineiden käyttöön liittyvät luvat 
ja painelaiteluvat. 

5.2 
Johtopäätökset lainsäädännön 
muutosmahdollisuuksista
Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää lupamenettelyä jätteenpolttolaitosten to-
teuttamiseksi. Lupamenettelystä annetaan kuitenkin erityisesti rajatuissa tapauksissa 
mahdollisuus poiketa, jos ympäristönsuojelun tavoitteet voidaan saavuttaa säätä-
mällä yksityiskohtaisesti laitoksilta edellytettävistä vaatimuksista ja reunaehdoista. 
Tämä normiohjaus on vaikeaa ottaen huomioon jätteenpolttolaitosten suuruusluokka 
ja mahdolliset haitalliset vaikutukset sekä tapauskohtaiset olosuhteet.

Jätteenpolttodirektiivi koskee kaikkia jätteenpolttolaitoksia. IPPC-direktiivi taas 
koskee suurimpia voimalaitoksia (yli 50 MW) ja vaarallisia jätteitä polttavia laitoksia. 
Nämä direktiivit eivät sulje pois mahdollisuutta soveltaa jätedirektiivissä jäsenmaille 
annettua oikeutta poiketa luvanvaraisuudesta. Molemmissa direktiiveissä luville 
esitetyt vaatimukset ovat kuitenkin niin moninaisia ja vaativia, ettei käytännössä 
ole mahdollista antaa sellaisia yleisiä toimialakohtaisia määräyksiä, joilla voitaisiin 
korvata ympäristölupa. Jätteenpolttodirektiivissä edellytetään muun muassa selvi-
tys toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että laitoksen suunnittelussa, 
varustelussa ja käytössä otetaan huomioon poltettavan jätteen luokat, lämpö hyödyn-
netään niin hyvin kuin se on mahdollista sekä polttojätteen määrä minimoidaan ja 
se kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Vaarallisia jätteitä poltettaessa on luvassa 
määrättävä suurin ja pienin massavirta sekä pienimmät ja suurimmat lämpöarvot. 
IPPC-direktiivin mukaan luvan myöntämisen ehtona on, että luvassa otetaan huo-
mioon kyseisen laitoksen tekniset ominaisuudet, sen maantieteellinen sijainti sekä 
paikalliset ympäristöolosuhteet. Koska jätteenpolttolaitoksissa käsiteltävien jätteiden 
koostumus ja määrät sekä laitosten tekninen toteutustapa poikkeavat toisistaan, on 
ilmeistä, että sopivia yleisiä riittävän tarkkoja toimialakohtaisia määräyksiä ei voida 
antaa vesien, ilman ja maaperän suojelun turvaamiseksi. Myös toiminnanharjoittajan 
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etu voi olla se, ettei normiohjauksella jäykistetä liikaa polttolaitosten teknisiä tai muita 
toteutusratkaisuja. Edelleen on pidettävä mielessä, että parhaillaan uudistetaan IPPC-
direktiiviä. Ehdotuksessa IED-direktiiviksi, jonka alaisuuteen jätteenpoltto tulisi, ei 
nykyisen lainsäädännön mukaisia laitoskoon alarajoja ole. Tällöin lupamenettelyn 
tarve on nykyistä painavampi.

Edellä esitetyn mukaan jätteenpolttolaitoksen toteuttamiseen tarvitaan ympäristö-
lupa. Lupahakemuksia käsiteltäessä on harkinta suoritettava arvioimalla ympäristö-
vaikutuksia, jotka tuotetaan luontevasti ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. 
Tätä arviointia ei voi sivuuttaa eikä arviointiprosessia ole edellytyksiä keventää. 
Lupaharkinnassa käytetään juuri YVA-prosessin tuottamia tietoja. Lisäksi niitä, joiden 
etua hankkeiden toteutus koskee, on kuultava eri vaiheissa. Päätösten lainmukaisuu-
den saattaminen tuomioistuimen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan menettelyyn on 
säädetty niin voimakkaasti, ettei valitusmenettelyn käyttöä voida jätteenpolttolaitos-
ten osalta asettaa kyseenalaiseksi.

Tässä selvityksessä ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella voitaisiin mer-
kittävästi nopeuttaa jätteenpolttolaitosten lupamenettelyä kansallista lainsäädäntöä 
keventämällä. Suomen ympäristökeskuksessa on käynnissä arviointi YVA-lainsää-
dännön toimivuudesta. Siinä selvitetään YVA-lain ja ympäristöluvan suhdetta. Selvi-
tyksen on tarkoitus valmistua 2009, jolloin voidaan arvioida, onko YVA-menettelyssä 
yleisesti tarvetta muutoksiin. Tällä voi olla seurausvaikutuksia myös jätteenpoltto-
laitosten lupaprosessiin.

Käynnissä olevan IPPC-direktiiivin uudistuksen myötä jätteenpolttodirektiivi si-
sällytettäneen uuteen IED-direktiiviin. Ympäristölupien myöntämisen edellytyksiä ja 
luvissa esitettäviä vaatimuksia sovitetaan yhteen. Tällöin on unionin tasolla mahdol-
lista arvioida direktiivin rajauksia ja tarvetta sulkea sen ulkopuolelle joitakin erikseen 
määriteltyjä toimintoja. Tällainen toiminta voisi olla paljon keskustelua herättänyt 
hevosenlannan poltto.
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