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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 5 §:n 1 momentin 15 kohta, 107 §:n

2 momentin 2 kohdan g alakohta ja 3 kohta sekä
lisätään 5 §:n 1 momenttiin uusi 16 ja 17 kohta, 107 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta sekä

lakiin uusi 221 c–221 f § seuraavasti:

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15) kaatopaikalla jätteiden loppukäsittelypaikkaa, johon sijoitetaan jätettä maan päälle
tai maahan, ei kuitenkaan vain kaivannaisjätteiden sijoittamiseen tarkoitettua paikkaa;

16) sivutuoteasetuksella muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saata-
vien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen
(EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 1069/2009;

17) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksella muiden kuin ihmisravinnoksi tar-
koitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssään-
nöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin
97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan
kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annettua
komission asetusta (EU) N:o 142/2011 siihen tehtyine muutoksineen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

107 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lain 108–110 §:ää ei kuitenkaan sovelleta:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) laitokseen, jossa poltetaan ainoastaan seuraavia jätteitä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 95/2018
YmVM 7/2018
EV 85/2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17 
Komission asetus (EU) 2017/1262 (32017R1262); EUVL L 182, 13.7.2017, s. 34 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069); EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1 
Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (32011R0142); EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1 
Komission asetus (EU) N:o 592/2014 (32014R0592); EUVL L 165, 4.6.2014, s. 33
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g) eläinten ruhot, joita poltetaan siten kuin niiden käsittelemisestä säädetään sivutuote-
asetuksessa;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) koelaitokseen, jota käytetään tutkimukseen ja testaukseen polttoprosessin kehittä-

miseksi ja jossa poltetaan jätettä alle 50 tonnia vuodessa;
4) sellaiseen tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöön, johon sovelletaan

221 c–221 f §:ää.

221 c §

Lannan polttoainekäyttöä koskevat erityisvaatimukset ja viranomaismenettely

Käytettäessä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun
C jaksossa tarkoitettua tuotantoeläinten lantaa polttoaineena polttoaineteholtaan korkein-
taan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä, toimintaan ei sovelleta tämän lain liitteen
1 taulukon 1 kohdan 13 tai liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 jätteenpolttoa tai muuta jätteen
ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä koskevia säännöksiä eikä 108–110 §:ää. Kyse on
energiantuotannosta, jossa lannan polton tulee täyttää seuraavat sivutuoteasetuksen täy-
täntöönpanoasetuksessa säädetyt vaatimukset:

1) liitteessä III olevassa IV luvun 2 jakson 2 kohdassa säädetty vaatimus poltossa syn-
tyvän kaasun lämpötilasta ja viipymäajasta sekä 4 kohdassa säädetty vaatimus lämpötilan-
mittaustuloksista;

2) liitteessä III olevan V luvun B jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetty
vaatimus lisäpolttimesta; ja

3) liitteessä III olevan V luvun B jakson 4 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset
päästöraja-arvoista ja b alakohdassa säädetty vaatimus vuosittain tehtävistä päästömit-
tauksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun energiantuotantoyksikön ympäristöluvanvaraisuuteen
ja rekisteröintivelvollisuuteen sovelletaan energiantuotantoa koskevia tämän lain sään-
nöksiä. Eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa (517/2015) säädetään mainitun
lain mukaisesta yksiköltä edellytettävästä hyväksynnästä.

221 d §

Poikkeukset lannan polttoainekäyttöä koskeviin erityisvaatimuksiin

Edellä 221 c §:n 1 momentissa tarkoitettuihin lannan polttoa koskeviin erityisvaati-
muksiin sovelletaan seuraavia sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen sallimia poik-
keuksia:

1) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan IV luvun 2 jakson
2 kohdassa säädettyä vaatimusta poltossa syntyvän kaasun lämpötilasta ja viipymäajasta
sekä siihen liittyvää vaatimusta lisäpolttimesta aletaan soveltaa tämän lain voimaan tulles-
sa toiminnassa oleviin energiantuotantoyksiköihin, kun kuusi vuotta on kulunut tämän
lain voimaantulosta;

2) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson
4 kohdan a alakohdassa säädetystä poiketen polttoaineteholtaan korkeintaan 5 megawatin
energiantuotantoyksiköiden hiukkaspäästöt saavat olla enintään 50 mg/m3n ilmaistuna
11 prosentin happipitoisuudessa; ja

3) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson
3 kohdan b alakohdan i alakohdassa säädetystä poiketen voidaan polttoaineteholtaan kor-
keintaan 0,5 megawatin energiantuotantoyksiköissä hevosenlantaa syöttää polttokam-
mioon käsin.
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221 e §

Lannan polttoainekäyttöä koskevat päästöraja-arvot monipolttoaineyksiköissä

Käytettäessä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun
C jaksossa tarkoitettua tuotantoeläinten lantaa polttoaineena polttoaineteholtaan korkein-
taan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä samanaikaisesti muun polttoaineen kanssa
(monipolttoaineyksikkö) on päästöraja-arvot määritettävä:

1) polttoaineteholtaan vähintään yhden mutta korkeintaan 50 megawatin monipolttoai-
neyksikölle 9 tai 10 §:n nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvien päästö-
raja-arvotaulukoiden ja laskentakaavan mukaisesti; ja

2) polttoaineteholtaan alle yhden megawatin monipolttoaineyksikölle 10 §:n nojalla
annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvien päästöraja-arvotaulukoiden ja laskenta-
kaavan mukaisesti siten kuin kyseessä olisi polttoaineteholtaan yhden megawatin yksikkö.

Edellä 1 momenttia sovellettaessa ei monipolttoaineyksiköiden päästöraja-arvoja mää-
ritettäessä oteta huomioon käynnistys- ja pysäytysjaksoja.

Jos kyse on energiantuotantoyksiköstä, johon ei sovelleta tässä laissa energiantuotan-
nolle säädettyjä lupa- tai rekisteröintivelvollisuutta koskevia säännöksiä, kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen määrittää ja ilmoittaa monipolttoaineyksikön päästöraja-arvot
eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain mukaisesta sivutuotevalvonnasta vastaa-
valle toimivaltaiselle viranomaiselle.

221 f §

Lannan polttoainekäyttöön liittyvä valvonta

Jos kyse on energiantuotantoyksiköstä, johon sovelletaan tässä laissa energiantuotan-
nolle säädettyjä lupa- tai rekisteröintivelvollisuutta koskevia säännöksiä, valvotaan
221 c–221 e §:ssä säädettyjen vaatimusten noudattamista osana tämän lain mukaista val-
vontaa, vaikka yksikkö kuuluisi myös eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain mu-
kaisen sivutuotevalvonnan soveltamisalaan.

Jos kyse on energiantuotantoyksiköstä, johon ei sovelleta tässä laissa energiantuotan-
nolle säädettyjä lupa- tai rekisteröintivelvollisuutta koskevia säännöksiä, valvotaan
221 c–221 e §:ssä säädettyjen vaatimusten noudattamista osana eläimistä saatavista sivu-
tuotteista annetun lain mukaista sivutuotevalvontaa. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen antaa kuitenkin valvonnassa asiantuntija-apua sivutuotevalvonnasta vastaavalle
toimivaltaiselle viranomaiselle.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat ympäristölupahakemukset, jotka koskevat

sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun C jaksossa tar-
koitetun tuotantoeläinten lannan polttoa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksi-
köissä, käsitellään ja ratkaistaan loppuun soveltaen tätä lakia.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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