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sekalaisia aiheita
Polttolaitospäivät 11.-12.3.2020 Kajaani
Sami Rinne

Ympäristöministeriössä avoin virka /
ilmansuojelu ja teollisuuden ympäristönsuojelu
Ympäristöministeriö hakee erityisasiantuntijaa ilmansuojelun ja teollisuuden
ympäristönsuojelun tehtäviin. Yksi oleellinen tehtävä kansallisen ilmansuojeluohjelman
(linkki) toimeenpanosta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluu osallistuminen Suomen
edustajana aihepiirin EU-lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon sekä kansallisen
lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.

Lisätiedot yksikön päällikkö Oili Rahnasto p. 0295 250 244, etunimi.sukunimi@ym.fi.
Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 26.3.2020 klo 16.15 mennessä
käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta
www.valtiolle.fi.
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Komissiolle tehtävä kansallinen kertomus keskisuurten
polttolaitosten häkäpäästöistä
• Keskisuuret polttolaitokset = PIPO-asetusta noudattavat 1 ≤ P ≤ 50 MW
energiantuotantoyksiköt
• Keskisuurten polttolaitosten MCP-direktiivi:
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 1.1.2021 kertomus, joka sisältää arvion
keskisuurista polttolaitoksista peräisin olevista hiilimonoksidin vuotuisista kokonaispäästöistä ja
käytettävissä olevat tiedot hiilimonoksidipäästöjen pitoisuudesta polttoainetyypeittäin ja
kapasiteettiluokittain. Komissio arvioi 1.1.2023 mennessä,… onko tietyntyyppisten tai kaikkien
keskisuurten polttolaitosten hiilimonoksidipäästöjä säänneltävä.

• Tietoa rajoitetusti ja se on hajallaan, häkäpäästöjä ei ole vielä (juurikaan)
velvoitettu mittaamaan tässä kokoluokassa
• Kansallinen kertomus tehdään periaatteella ”Paras arvaus”
• SYKE hoitaa 2020 aikana, saattaa tietoja kerätessään ottaa yhteyttä myös
valvojiin
• Ei tarkoitus että pitäisi tehdä tämän vuoksi mittauksia
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Käynnistyvä selvityshanke: Ilmastovaikutusten
arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn
• Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS)
• Toteutus 4/2020 – 4/2021
• Hallitusohjelma: ”Selvitetään mahdollisuus ottaa ilmastovaikutusten
arviointi osaksi ympäristölupamenettelyä”
• Keskeistä mitä ilmastovaikutuksiin lasketaan mukaan
• Toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt?
• Raaka-aineiden tuotanto, käytetyn energian tuotanto, kuljetukset,
valmiiden tuotteiden käyttö ja loppukäsittely, laitoksen rakentaminen,
tuotteisiin sisältyvät hiilivarastot?
• Puuraaka-aineen hankinnan vaikutukset hiilinieluihin?
• Turpeen käyttöön liittyvät muut ilmastovaikutukset kuin poltosta tulevat
kasvihuonekaasupäästöt?
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Käynnistyvä selvityshanke: Ilmastovaikutusten
arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn
Tutkimuskysymykset:
1. Mikä on tarkoituksenmukainen määritelmä ympäristöluvanvaraisen toiminnan
ilmastovaikutuksille?
2. Mitkä olisivat käyttökelpoisia menetelmiä ympäristöluvanvaraisten laitosten
ilmastovaikutusten arvioimiseksi ympäristölupamenettelyssä?
3. Minkälaisia lainsäädännöllisiä muutoksia ilmastovaikutusten vaikutusten arvioinnin
ottaminen osaksi ympäristölupamenettelyä edellyttäisi?
4. Millaisissa hankkeissa ilmastovaikutusten arvioinnin ottaminen osaksi
ympäristölupamenettelyä olisi tarkoituksenmukaista ja toisi lisäarvoa muiden
ilmastopolitiikan ohjauskeinojen lisänä?
5. Mitkä olisivat ympäristöluvan sisällön ja kohdentumisen laajentamisen vaikutukset
kuten esimerkiksi siihen liittyvä päästövähennyspotentiaali?
6. Mitkä olisivat ympäristölupamenettelyn laajentamisen vaikutukset sen
soveltamisalan alaisten laitosten ja muiden laitosten tasapuolisen kohtelun ja
mahdollisten kustannusten näkökulmasta?
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Käynnistyvä selvityshanke: Ilmastovaikutusten
arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn
Kytkentä valtioneuvoston päätöksentekoon ja valmisteluun:
Selvityksessä eritellään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ilmastovaikutusten arvioinnin
integrointi lupaprosessiin ja tarkastellaan millaisissa hankkeissa ilmastovaikutusten
arviointi olisi tarkoituksenmukaista ja toisi lisäarvoa muiden ilmastopolitiikan
ohjauskeinojen lisänä.
Selvitystyön tulosten pohjalta arvioidaan, tulisiko ilmastovaikutusten arviointi ottaa
osaksi ympäristölupamenettelyä. Mahdollinen jatkotyö edellyttää erillisiä hankkeita
ilmastovaikutusten laskentatyökalujen valmistelemiseksi ja tarvittavien säädösmuutosten
toteuttamiseksi.
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Lihaluujauhon poltto, lainsäädäntömuutoksia tiedossa
• Laki YSL muuttamisesta (881/2018):
• Tuotantoeläinten lannan polttoa polttoaineteholtaan korkeintaan 50 MW
kattiloissa ei katsota jätteenpoltoksi, vaan tavanomaiseksi energiantuotannoksi
• Noudatetaan sivutuotelainsäädännön lannan polttoa koskevia vaatimuksia ja
tarvittaessa myös tavanomaisen energiantuotannon ympäristölainsäädäntöä (eli
PIPO-asetusta)
• Vaatimuksia mm. polttolämpötilasta (850⁰C vähintään 2 sekuntia)

• Vastaavantyyppinen YSL muutos tullaan tekemään
lihaluujauhon (MBM, meat-and-bone-meal) poltolle
• Asiaa koskeva EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 142/2011
•

muutos tullee voimaan keväällä 2020
YSL muutokset aikaisintaan loppuvuonna 2020, mutta voi mennä 2021
alkupuolelle
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Ydinenergialain ja säteilylain mukaisesta valvonnasta
vapautettu jäte ja sen poltto
• Esim. ydinvoimalaitoksilla muodostuva huoltojäte (haalarit, käsineet, muovija kartonkipakkaukset,…) oletetaan alkuperänsä takia radioaktiiviseksi,
jolloin käsitellään ja valvotaan ydinenergia- tai säteilylain mukaisesti
• Jos jäte katsotaan säteilyominaisuuksiltaan vaarattomaksi, se voidaan
vapauttaa säteilyvalvonnasta  Jäte siirtyy jätelain mukaiseen valvontaan
• Jätteenpoltto-asetuksessa tai muussa ympäristönsuojelulainsäädännössä ei
ole erityisvaatimuksia säteilyvalvonnasta vapautetun jätteen poltolle
• Valvonnasta vapautetun orgaanisen jätteen toimittaminen polttoon (ja
muuhunkin käsittelyyn) on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, minkä vuoksi
sitä on jouduttu viemään kaatopaikoille poikkeusluvilla
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Ydinenergialain ja säteilylain mukaisesta valvonnasta
vapautettu jäte ja sen poltto
Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmän loppuraportti (2019):
Suositus 11: Työryhmä suosittelee, että YM, TEM ja STUK laativat oppaan
valvonnasta vapautettujen jätteiden jätehuoltoa koskevista kysymyksistä. YM ja
STUK käsittelevät aihetta viranomaisille ja toiminnanharjoittajille suunnatuissa
koulutustilaisuuksissa sekä toimittavat aineiston koulutukseen osallistuville
organisaatioille. Suosituksen toteuttamisen määräaika on 31.12.2020.

Ehdotus 7: Työryhmä ehdottaa, että Fortum laatii selvityksen valvonnasta
vapautetun jätteen polttamisessa syntyvän tuhkan ja kuonan aktiivisuudesta,
tuhkan ja kuonan jatkokäytön mahdollisuuksista sekä polttolaitoksen laitteiden
kontaminaation hallinnasta. Ehdotuksen toteuttamisen määräaika on
31.12.2020.
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BAT-vertailuasiakirjojen (BREF)
valmistelutilanne
Käynnissä oleva BREF-prosessi

Tilanne

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia
käyttäen (STS), puun kemiallinen suojaus
(WPC) yhdistetty tähän

Päätelmien hyväksyminen komiteassa
20.3.2020  julkaisu syksy 2020?

Rautametallien jalostus (FMP)

Loppukokous 3/2020  päätelmien
hyväksyminen alkuvuosi 2021?

Kemianteollisuuden jätekaasujen
käsittely (WGC)

Luonnoksen kommentointi 2/2020

Tekstiiliteollisuus (TXT)

Aloituskokous 2018

Teurastamot (SA)

Aloituskokous 2019

Valimot (SF)

Aloituskokous 2019

Keraaminen teollisuus (CER)

Aloituskokous kevät 2020

BAT-selvityshankkeita
Teollisuuspäästödirektiivin mukaisen jätteenkäsittelytoiminnon BATinventaario – tapaustarkastelu

• SYKE, 1.3.-31.12.2020
• Testataan tapaustarkastelun avulla SYKEn Kiertojäte –hankkeen (2019)
tulosten käytännön toimivuutta BAT-päätelmien mukaisessa
inventaariossa.
• REACH:in piiriin kuuluvat erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) ja
Tukholman sopimuksen mukaiset pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet)

• Inventaario toteutetaan yhteistyössä jätehuoltoalan yrityksen kanssa ja sen
yhteydessä käydään läpi jo toteutettuja inventaarioita.

BAT-selvityshankkeita
Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan
kehittäminen

• OHKE-hanke, 2020-2021
• KASELY, SYKE, Aalto-yliopisto, Metsäteollisuus ry jäsenyrityksineen
• Hankkeessa tuotetaan tietoa metsäteollisuuden uusien biojalostamoiden
parhaista käyttökelpoisista tekniikoista (BAT), niillä saavutettavista kulutusja päästötasoista sekä uusien tekniikoiden vaikutuksista päästöjen
muodostumiseen ja laatuun

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon tukihanke
(Implementation support for the Industrial Emissions
Directive)
Kaksivuotinen (2018-2020) hanke EU-jäsenmaiden viranomaisten tukemiseen
• Identification of implementation issues
• Prioritisation of topics and countries and identification of ways of addressing
problems
• Establishment of a platform for sharing implementation information
• Identification and sharing of exemplar practices
• Organisation and execution of workshops
Linkki: Online platform for sharing implementation information on the IED
(sivusto tarkoitettu vain viranomaisille, edellyttää kirjautumista)
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EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma; tavoitteet
EU aikoo
1. olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä;
2. suojella ihmiselämää, eläimiä ja kasveja saastumista vähentämällä;
3. auttaa yrityksiä kehittymään maailman johtaviksi toimijoiksi puhtaiden
tuotteiden ja teknologioiden alalla;
4. auttaa varmistamaan oikeudenmukaisen ja kaikki mukaan ottavan
siirtymän.
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Lähde: Euroopan komission tiedonanto: Vihreän kehityksen ohjelma
Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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Mitä hyötyjä kansalaisille?

Lähde: Euroopan komissio: Vihreän kehityksen ohjelman tietokoosteet:
Miten kansalaiset hyötyvät?
Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_fi
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Komission aloitteet, joista YM vastuussa
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

EU:n biodiversiteettistrategia 2030, 2-3/2020
Ilmastolaki, 3/2020
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen valmistelun käynnistys, 3/2020
Kiertotalouden toimintasuunnitelma, 3/2020
• Lainsäädäntö liittyen akkujen kierrätykseen, 10/2020 (myös TEM)
• Jätelainsäädännön uudistaminen, 2020 alkaen
EU:n 2030 päästövähennystavoitteen nosto, kesä 2020
Rakennusalan kunnostamiseen kannustava aloite, 2020
• Rakennustuoteasetuksen uudistaminen
Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia, kesä 2020 (myös STM)
Ehdotus kahdeksanneksi ympäristöohjelmaksi, 2020
Ilmastosäädösten uudelleentarkastelu, 6/2021
Nollapäästötoimintasuunnitelma ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi,
2021
Suurten teollisuuslaitosten ympäristölainsäädännön uudelleentarkastelu,
2021
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