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Muutoksenhakijat 1. Apple Times Oy /  

 

2.  

 

3.  

 

Luvan hakija Fiskars Finland Oy Ab 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 30.10.2019 Nro 425/2019  

 

Asian aikaisemmat vaiheet 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.3.2017 antamallaan päätöksellä nu-

mero 59/2017/1 tarkistanut Fiskars Finland Oy:n Iittalan lasitehdasta koske-

vassa ympäristöluvassa, päätöksissä 20.2.2007 Nro YSO/23/2007, 7.9.2012 

Nro 135/2012/1 ja 28.3.2013 Nro 68/2013/1 velvoitetun lupamääräysten tar-

kistamista koskevan ja ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaisen hakemuksen ja 

muuttanut ympäristöluvan lupamääräykset kokonaisuudessaan. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 26.10.2018 antamallaan päätöksellä numero 

18/0258/2, siltä osin kuin nyt on olennaista,  ja Apple Times Oy:n / 

 valitusten johdosta kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja 

palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 
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Valituksenalainen päätös 

  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt Fiskars Finland Oy Ab:n Iitta-

lan lasitehtaan ympäristölupaa koskevan ympäristönsuojelulain 71 §:n ja 

80 §:n mukaisen hakemuksen. Aluehallintovirasto on tarkistanut ympäristölu-

van vastaamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksia ja 

muuttanut ympäristöluvan lupamääräykset kokonaisuudessaan.  

 

Päätöksessä on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 

 

Päästöt ilmaan 

 

1. Vannauuni Vesan päästöt ilmaan pitoisuutena ilmaistuna saavat olla muun-

nettuna 8 %:n happipitoisuuteen enintään seuraavat: 

 

Parametri Päästöraja-arvo (mg/Nm3) 

CO  100 

Hiukkaset  400 

NOx ilmaistuna NO2:na  3 200 

SOx ilmaistuna SO2:na  200 

HCL  20 

HF  5 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) 1 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, 

CrIII, Cu, Mn, V, Sn) 

8 

 

2. Vannauuni Vihtorin päästöt ilmaan pitoisuutena ilmaistuna saavat olla 

muunnettuna 8 %:n happipitoisuuteen enintään seuraavat: 

 

Parametri Päästöraja-arvo (mg/Nm3) 

CO  100 

Hiukkaset  200 

NOx ilmaistuna NO2:na  1 500 

SOx ilmaistuna SO2:na  200 

HCL  20 

HF  5 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) 1 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, 

CrIII, Cu, Mn, V, Sn) 

5 

 

3. Upokasuunien päästöt ilmaan pitoisuutena ilmaistuna saavat olla muunnet-

tuna 13 %:n happipitoisuuteen enintään seuraavat: 

 

Parametri Päästöraja-arvo (mg/Nm3) 

CO  100 

Hiukkaset  220 

NOx ilmaistuna NO2:na  1 500 

SOx ilmaistuna SO2:na  200 

HCL  20 

HF  5 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) 1 

Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, 5 
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CrIII, Cu, Mn, V, Sn) 

 

Päästörajat on asetettu sulatusvaiheen keskiarvona. 

 

4. Mattausprosessin kemikaalikylvyistä ja kemikaalisäiliöistä syntyvä prosessi-

ilma on käsiteltävä kaasupesurissa ennen ulosjohtamista. Kaasupesurin pois-

toilman fluorivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg HF/Nm3 vallitsevassa hap-

pipitoisuudessa kuivassa kaasussa. 

 

5. Lupamääräysten 1–4 päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, kun kerta-

mittausten tulokset mittausepävarmuus huomioon ottaen eivät ylitä raja-arvoja. 

Raja-arvoihin verrannolliset päästöt lasketaan kertamittausten tuloksista, joista 

on vähennetty seuraavat 95 %:n luottamusvälin arvot raja-arvon pitoisuudessa: 

hiilimonoksidi (CO) 6 %, typen oksidit (NOx) 10 %, hiukkaset 15 %, raskas-

metallit 15 %, rikin oksidit (SOx) 20 % sekä suolahappo (HCl) ja fluorivety 

(HF) 30 %. Päästöraja-arvot eivät koske uunien ylös- ja alasajotilanteita ei-

vätkä muita valtion valvontaviranomaisen hyväksymiä normaaleista toiminta-

olosuhteista (OTNOC) poikkeavia tilanteita. Uunien päästöraja-arvot on ase-

tettu seuraavissa normaaliolosuhteissa: kuiva kaasu, lämpötila 273,15 K ja 

paine 101,3 kPa. 

 

6. Toiminnanharjoittajan on laadittava teknillis-taloudellinen selvitys mahdol-

lisuuksista vähentää vannauunilla Vesa, vannauunilla Vihtori ja upokasuuneilla 

hiukkaspäästöjä sekä vannauunilla Vesa typenoksidipäästöjä. Selvityksessä on 

pidettävä tavoitetasoina lasin valmistuksen päätelmien mukaisia päästötasoja. 

Selvitys on toimitettava hyväksyttäväksi aluehallintovirastolle osana seuraavaa 

ympäristönsuojelulain 29 tai 80 §:n mukaista hakemusta mutta kuitenkin vii-

meistään 31.1.2026. Selvityksen on sisällettävä myös ehdotus toimenpiteiden 

toteutusaikataulusta ja ehdotus uusiksi päästörajoiksi. Aluehallintovirasto voi 

selvityksen perusteella täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. 

 

7. Mänkihallin pölynpoistojärjestelmä (pölynsuodatus) on pidettävä toiminta-

kuntoisena ja sen on oltava käytössä hallin prosessien jokaisessa vaiheessa. 

 

Päästöt vesistöön ja viemäriin 

 

8. Tehtaan puhtaat prosessivedet kuten jäähdytysvedet ja jälkikäsittelyn vedet 

voidaan johtaa hakemuksessa esitetyllä tavalla vesistöön. Jälkikäsittelyssä käy-

tetty vesi on johdettava kiintoaine- ja öljynerotuksen kautta vesistöön. Vesis-

töön johdettavat vesijakeet eivät saa sisältää vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) liitteessä 

1 A) tarkoitettuja aineita eikä liitteen 1 kohdissa C2) ja D) tarkoitettuja ve-

siympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat joh-

taa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai eliöstössä. 

 

Jäähdytysveden sisältämää lämpöä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. 

Purkuvesi tulee johtaa järveen pintakerrosta syvemmälle. 

 

9. Mattausprosessin jätevedet sekä haitta-aineita merkittävissä määrin sisältä-

vät muut jätevedet on kerättävä talteen ja toimitettava käsiteltäväksi laitok-

seen, jolla on ympäristölupa tai vastaava lupa vastaanottaa kyseisiä jätevesiä. 
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Raaka-aineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi 

 

10. Tehtaan piha-alueella niillä alueilla, joilla kuljetetaan, siirretään tai pure-

taan kemikaaleja ja raaka-aineita on oltava kestopäällystys. Nestemäisten ke-

mikaalien purku ja lastaus on suoritettava tehdasalueella tiiviillä alustalla siten, 

että maaperän pilaantuminen kaikissa olosuhteissa estyy. Purku- ja lastausalu-

eet on varustettava korokkein tai vastaavin rakentein tai muotoiltava siten, että 

mahdolliset kemikaalivuodot eivät pääse leviämään ympäristöön tai kiinteistön 

ulkopuolelle. Pintarakenteiden kunnosta on huolehdittava. Hulevesiviemärikai-

vojen läheisyydessä on oltava viemärin sulkemiseen tarkoitettuja laitteistoja 

ja/tai apuvälineitä. Viemärit on suljettava viipymättä, mikäli hulevesiviemä-

röinnin piirissä olevalla alueella sattuu kemikaalivuoto, kemikaalin ylitäyttö tai 

vastaavaa tai jos on syytä epäillä, että kemikaalia on saattanut vuotaa ympäris-

töön. 

 

11. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja jäte-

vesien varastosäiliöt on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen tai vastaavaan 

rakenteeseen, jonka tilavuus on vähintään 1,1-kertaa altaassa tai rakenteessa 

säilytettävän suurimman säiliön tilavuus. Samassa suoja-altaassa tai raken-

teessa ei saa olla säiliöitä tai astioita, joissa on keskenään reagoivia aineita. 

Suoja-altaan kunnosta on huolehdittava. Polttoöljy on varastoitava nestettä lä-

päisemättömällä alustalla kaksoisvaipallisessa polttoainesäiliössä tai säiliössä, 

joka on varustettu tiiviillä, vähintään 1,1-kertaa säiliön tilavuutta vastaavalla 

valuma-altaalla. Säiliö on varustettava ylitäytön- ja laponestimellä ja se on tar-

kastettava säännöllisesti. 

 

Melu 

 

12. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmän asumiseen käytettävän kiin-

teistön kohdalla ylittää päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) 

eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Melutaso häiriinty-

vissä kohteissa on tarvittaessa mitattava tai mallinnettava toimivaltaisen val-

vontaviranomaisen vaatimuksesta. Mikäli melutaso häiriintyvissä kohteissa 

ylittää edellä mainitun enimmäistason, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toi-

menpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. 

 

Maaperä 

 

13. Mikäli tehdasalueella suoritetaan maanrakentamista, on maaperän mahdol-

linen pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava ennen rakentamistoimenpi-

teisiin ryhtymistä. 

 

Jätteet ja jätehuolto 

 

14. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon ja 

käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa. 

 

15. Vaaralliset jätteet on varastoitava merkittyinä erillään toisistaan lukitussa 

tai valvotussa tiivispohjaisessa tilassa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säily-

tettävä allastettuina tai vastaavin rakentein siten, että mahdolliset vuodot voi-

daan kerätä talteen eikä vuodon sattuessa vaarallisia nestemäisiä jätteitä voi 

päästä vesiympäristöön, maaperään viemäriin tai rakennusten rakenteisiin. 
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Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää tehdasalueella 12 kuukautta pidempää ja ky-

seisten jätteiden kuljetuksista on laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siir-

toasiakirjat. 

 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

 

16. Toimintaa koskeva ympäristöriskiarvio ja siihen liittyvä sammutusjäteve-

sisuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Ympäristöriskiarvioon tulee sisällyttää 

suunnitelma mahdollisessa päästötilanteessa käynnistettävistä vesiympäristön 

tarkkailutoimista. 

 

Tehdasalueelle on varattava tarpeellisia laitteita ja varusteita onnettomuuksissa 

tai poikkeuksellisissa tilanteissa aiheutuvien päästöjen rajaamiseksi ja talteen 

keräämiseksi laitosalueella. Laitteita ja varusteita on testattava ja ympäristöva-

hinkojen torjuntatoimia on harjoiteltava säännöllisesti.  

 

Mahdollisissa poikkeustilanteissa padotut sammutusvaahdot, kemikaalit tai 

niiden vesiseokset, kuten sammutusjätevedet on toimitettava käsiteltäväksi lai-

tokselle, jolla on ympäristölupa tai vastaava lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. 

 

17. Häiriötilanteissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai 

uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä 

ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on ryhdyttävä välittömiin toimen-

piteisiin päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi sekä päästöistä aiheutuvien 

vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on viipymättä ilmoitettava toi-

mivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja Hämeen kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle. Onnettomuuksista, kuten kemikaalivahingoista, tulee aina 

tehdä ilmoitus myös alueelliselle pelastuslaitokselle. 

 

Tarkkailu 

 

18. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on toteutettava päätöksen liitteenä 

(liite 2) olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti täydennettynä lupamääräys-

ten 19–23 mukaisesti sekä jätelain 120 §:n mukaisella tarkkailulla. 

 

Tarkennettu tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa toimivaltaiselle valvontavi-

ranomaiselle tarkastettavaksi 31.3.2020 mennessä.  

 

Toimivaltainen valvontaviranomainen voi erillisellä päätöksellä muuttaa 

käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuatarkkailua edellyttäen, että muutokset ei-

vät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten valvottavuutta eivätkä 

tarkkailun kattavuutta.  

 

19. Vannauunien (Vesa ja Vihtori) sekä yhden suuren upokasuunin savukaa-

suista on vähintään kerran vuodessa mitattava seuraavat pitoisuudet (mg/Nm3): 

NOx, CO ja hiukkaset, vähintään kerran kahdessa vuodessa raskasmetallit 

(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V ja Sn) sekä vähintään kerran 

neljässä vuodessa SO2, HCl ja HF. 

 

20. Mattausprosessin kaasupesurin poistoilmasta on vähintään kerran kahdessa 

vuodessa mitattava HF-, HCl- ja hiukkaspitoisuudet. 
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21. Talteen kerätystä jätevedestä on ennen sen toimittamista käsittelyyn vähin-

tään kerran vuodessa otettava näyte, josta on määritettävä pH sekä kiintoaine-, 

Sb-, Zn-, Cu-, Cr, Ni-, Pb-, Cd-, F- ja Cl-pitoisuus (mg/l tai μg/l). Vesistöön 

johdettavasta prosessivedestä on otettava näyte vähintään kerran vuodessa, 

josta on määritettävä lämpötila ja pH sekä Sb-, Zn-, Cd-, Cr-, Cu-, Pb-, Ni- ja 

fosfaattipitoisuus (mg/l tai μg/l). Talteen kerätyn jäteveden ja vesistöön johdet-

tavan prosessiveden määrä (m3/a) on mitattava. 

 

Tehdasalueella syntyvän huleveden laatu on kertaluonteisesti selvitettävä otta-

malla vesinäytteitä sadevesilinjoista 1 ja 2. Näytteet on otettava hyvissä vir-

tausolosuhteissa 31.12.2020 mennessä ja tämän jälkeen vähintään kerran kym-

menessä vuodessa. Näytteistä on määritettävä öljyjakeet (C10–C40) sekä Sb-, 

Zn-, Cd-, Cr-, Cu-, Pb- ja Ni-pitoisuudet. 

 

22. Päästömittaukset on suoritettava uunien ja prosessien normaalissa käyttöti-

lanteessa. Näytteenotot, analyysit, mittaukset ja kalibroinnit, tulee suorittaa 

standardimenetelmien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen yleisesti käy-

tössä oleva menetelmä) mukaisesti. Standardimenetelmistä poikkeavien mene-

telmien käyttö tulee olla tarkkailuohjelmassa hyväksytty. 

 

Uunien savukaasuista ja kaasupesurin poistoilmasta mitatuista pitoisuuksista 

on laskettava päästöpisteittäin tuntipäästö (g/h) ja ominaismassapäästö 

(kg/tonni sulatettua lasia) sekä mittausvuodelle ja mittausten välivuosille käyt-

tötunnit ja tuotantomäärät huomioon ottaen kokonaispäästö (kg/a). Ominais-

massapäästöjen laskennassa on käytettävä toteutuneita päästöjä ja tuotantoa 

uunikohtaisesti. 

 

Jätevesi- ja prosessivesikuormitus (kg/a) on laskettava parametrikohtaisesti 

veden laatutietojen (mg/l tai μg/l) ja määrän (m3/a) perusteella. 

 

Mittauksista ja laskelmista on laadittava raportti, joka on toimitettava toimival-

taiselle valvontaviranomaiselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle osana ympäristönsuojelun vuosiraporttia. Raportissa on esi-

tettävä prosessin toiminta mittausten aikana, savukaasujen tai poistoilman tila-

vuusvirrat, parametrikohtaiset pitoisuustasot (mg/Nm3), parametrikohtaiset 

päästöt ilmaan (g/h, kg/a) ja ominaismassapäästö (kg/tonni sulatettua lasia) 

laskentakaavoineen sekä ainekohtaiset prosessivesi- ja jätevesikuormitustiedot 

(kg/a). Mittausraportissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät sekä niiden 

kokonaismittausepävarmuudet laskelmineen sekä arvio tulosten edustavuu-

desta. Lisäksi raportissa tulee tarkastella lupamääräysten päästöraja-arvoja 

koskevien ehtojen täyttymistä ja päästöjä on verrattava lasin valmistuksen pää-

telmien mukaisiin päästötasoihin. 

 

23. Luvan haltijan tulee osallistua laitoksen vaikutusalueella tehtävään ilman-

laadun yhteistarkkailuun toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksymällä 

tavalla. 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

24. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä alla 

listatut raportointiin tarvittavat tiedot. Luvan saajan on vuosittain helmikuun 

loppuun mennessä toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä 

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta 
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koskeva raportti, josta käy ilmi mm. seuraavat tiedot: 

 

– tuotannon käyntiajat prosesseittain (h/a) 

– tiedot tuotantomääristä (tlasia/d, tlasia/a) sekä käytetyistä pääasiallisista raaka-

aineista ja kemikaaleista (t/a) 

– varastossa vuoden lopussa olevien vaarallisten kemikaalien määrät (t), luoki-

tus ja säilytystavat 

– tiedot uuneissa ja kattilaitoksella käytetyistä polttoaineista sekä niiden laa-

dusta ja määrästä 

– energian käyttö ja arvio laitoksen energiatehokkuudesta sekä tehdyt energian 

säästötoimenpiteet 

– jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 20 §:n mukaiset tie-

dot kuten syntyneiden jätteiden jätelajit, jätenimikkeet sekä jätteiden määrät ja 

jätteiden toimituskohteet 

– jäteveden määrä (m3/a) ja toimituspaikka 

– lupamääräyksen 20 mukainen raportti mittauksista 

– tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnetto-

muuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä 

niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet) 

– tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista toi-

minnassa. 

 

Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojär-

jestelmään toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla ta-

valla. 

 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 

25. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomai-

selle toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, muuttamisesta tai muista lai-

toksen valvonnan kannalta merkittävistä seikoista. Luvanhaltijan vaihtuessa on 

luvan uuden haltijan kirjallisesti ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle. 

 

26. Toiminnan loputtua on laitosalue saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, 

ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnanhar-

joittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä toimivaltai-

selle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma ympäristönsuojelua 

koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista kuten vesiensuojelusta, 

jätehuollosta, maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä lopettamisen jälkeisestä 

ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 95 §:n mukainen arviointi maaperän ja pohjaveden ti-

lasta suhteessa perustilaan on toimitettava hyväksyttäväksi toimivaltaiselle val-

vontaviranomaiselle vuoden kuluessa toiminnan loppumisesta. Samassa yhtey-

dessä on esitettävä selvitys alueen maaperän kunnosta ja arvio maaperän kun-

nostustarpeesta. 

 

Aluehallintovirasto on päätöksessään todennut, että päätös korvaa seuraavat 

päätökset: 

 

- Hämeen ympäristökeskuksen päätös Nro YSO/23/2007, Dnro  

HAM-2003-Y-642-111, 20.2.2007; 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 135/2012/1, Dnro 



8 (37) 

  

ESAVI/34/04.08/2012, 7.9.2012; ja 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 68/2013/1, Dnro 

ESAVI/161/04.08/2012, 28.3.2013 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Lupamääräysten yleiset perustelut 

 

Päätöksellä on tarkistettu ympäristönsuojelulain 80 ja 81 §:ien mukaisesti teh-

taan toimintaa koskevien ympäristölupien lupamääräykset vastaamaan Euroo-

pan komission 8.3.2012 julkaisemia lasin valmistuksen päätelmiä. Direktiivin 

2010/75/EU mukaan neljän vuoden kuluessa siitä, kun päätökset päätelmistä 

on julkaistu, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kaikki lupaehdot ja 

tarvittaessa saatettava ne ajan tasalle sekä varmistettava, että laitos on kyseis-

ten lupaehtojen mukainen. Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direktiivilai-

toksen päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätel-

miin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että 

päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

Koska päätelmien mukaiset päästöraja-arvot olisivat aluehallintoviraston käsi-

tyksen mukaan johtaneet kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna 

saavutettaviin ympäristöhyötyihin, on ympäristöluvassa määrätty ympäristön-

suojelulain 78 §:n mukaisesti päästötasoja lievempiä raja-arvoja eräille päästö-

komponenteille. Muilta osin tehdas edustaa pääosin päätelmissä kuvattua pa-

rasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). 

 

Lasin valmistuksen BREF-asiakirjan kappaleessa 2.3. on lasin sulatustekniikat 

jaoteltu kolmeen kategoriaan koon mukaan: 

– suuret >500 t/d; 

– keskikokoiset 10–500 t/d; ja 

– pienet 25–100 t/d. 

 

Samassa kappaleessa jäljempänä todetaan, että lasiuunit on yleensä suunniteltu 

sulattamaan suuren määrän lasia ja koko vaihtelee välillä 20–1 000 t/d. Ottaen 

huomioon hakijan hakemuksessa esittämät rajoitteet soveltaa päätelmissä esi-

tettyjä tekniikoita päästöjen vähentämiseen on aluehallintovirasto arvioinut, 

että lasin valmistuksen päätelmiä ei voida soveltaa upokasuuneihin. Sen sijaan 

päätelmiä voidaan soveltaa vannauuneihin Vesa ja Vihtori, vaikka vannauunien 

koko jää pienemmäksi kuin vertailuasiakirjassa esitetty kokojaottelu. Aluehal-

lintoviraston tulkinnan mukaan vannauuneihin voidaan kuitenkin pääosin käyt-

tää vastaavia tekniikoita päästöjen vähentämiseen kuin vertailuasiakirjassa on 

esitetty suurempien yksiköiden osalta pois lukien jäljempänä esitetyin perus-

tein typenoksidi- ja hiukkaspäästö. Upokasuuneihin on sovellettu päätelmiä 

soveltuvin osin ottaen huomioon ympäristönsuojelulain 75 §:n 3 momentti. 

 

Tehtaan toiminnassa ei muodostu päätelmissä tarkoitettuja vesistöön johdetta-

via prosessijätevesiä, minkä vuoksi jätevesikuormitusta koskevaa päätelmää 

BAT 13 ei ole sovellettu lupamääräyksissä. Vesistöön johdettava prosessivesi 

koostuu lähinnä jäähdytysvedestä ja vähäisissä määrin jälkikäsittelyn vesistä. 

 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yhteys 

muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan pi-
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laantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen ja taa-

jama-alueiden läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toimin-

nassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

 

Päästöt ilmaan 

 

Lupamääräyksissä 1–3, 5 ja 6 on annettu vanna- ja upokasuuneja koskevia 

päästöraja-arvoja ilmaan johdettaville päästöille sekä selvitysvelvoite mahdol-

lisuuksista vähentää tiettyjä päästöjä. Vannauunien osalta päästöraja-arvot ovat 

uunikohtaisia. 

 

Vannauunien päästöraja-arvot on määrätty vastaamaan päätelmissä esitettyjä 

päästötasoja seuraavien parametrien osalta: CO, SOx, HF, HCL sekä suppean 

raskasmetalliryhmän summapäästö. NOx- ja hiukkaspäästöille sekä laajan ras-

kasmetalliryhmän summapäästölle on määrätty päästötasoja lievemmät raja-

arvot. 

 

Koska mittaustuloksesta voidaan vähentää mittausepävarmuus, on NOx- ja 

hiukkaspäästöille sekä raskasmetalleille hakijan esitystä alhaisemmat raja-ar-

vot. Mittaustuloksesta vähennettävä osuus lasketaan raja-arvon pitoisuudesta. 

Mittausepävarmuuden määrittämisessä on osin sovellettu hakemuksessa esitet-

tyjä päästömittausraportteja ja VTT:n tutkimusraporttia ”Kansalliset päästöjen 

vertailumittaukset 2014”. 

 

Upokasuunien päästöraja-arvot on asetettu ympäristönsuojelulain 75 §:n 3 mo-

mentin mukaisesti arvioimalla parhaan käyttökelpoisen tekniikan perusteet 

ympäristönsuojelulain 53 §:n avulla. Arvioinnissa on käytetty taustatietona so-

veltuvin osin lasin valmistuksen päätelmissä esitettyjä päästötasoja. Asetetut 

päästörajat vastaavat päätelmissä esitettyjä päästötasoja seuraavien paramet-

rien osalta: CO, NOx, SOx, HF, HCl sekä suppean ja laajan raskasmetalliryh-

män summapäästö. Päästörajoja asetettaessa on huomioitu hakijan hakemuk-

sessa esittämät rajoitteet puhdistustekniikan käytössä. 

 

Uunien hiukkaspäästöjä koskevan päätelmän (BAT 38) päästötasoon liittyvän 

alaindeksin mukaan sellaisten soodakalkkilasin valmistuksessa käytettävien 

uunien osalta, joiden kapasiteetti on alle 80 tonnia päivässä, päästötasoarvojen 

saavuttamista rajoittavat taloudellista toteutuskelpoisuutta koskevat näkökoh-

dat. Aluehallintovirasto katsoo, että hiukkaspäästöjen osalta voidaan uuneille 

määrätä päästötasoja lievemmät raja-arvot, koska tehtaalle sopivaa suodatus-

tekniikkaa ei tällä hetkellä ole saatavilla. Tehtaalla on kokeiltu erityyppisiä 

päätelmien mukaisia suodatinjärjestelmiä. Ongelmina on ollut järjestelmien 

tukkeutuminen ja heikko erotuskyky. Hakija on myös tehnyt, siltä osin, kun se 

on lasin laatukriteerit huomioiden mahdollista, muutoksia käytettäviin raaka-

aineseoksiin. 

 

Päästöraja-arvot koskevat uunien normaaleita toimintaolosuhteita (ympäristön-

suojelulain 75 §). Tässä päätöksessä muuksi kuin normaaliksi toimintaolosuh-

teiksi (OTNOC) on tunnistettu uunien käynnistys- ja pysäytystilanteet, mutta 

toiminnassa voi ilmetä myös muita OTNOC-tilanteita. Hämeen ELY-keskus 

valvovana viranomaisena tekee tarvittaessa tulkinnan näistä tilanteista osana 

laitoksen ympäristöluvan valvontaa. 
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Hakija on esittänyt hakemuksessa ja sen täydennyksessä tiedot vannauunien 

päästöjen kehityksestä vuosina 2009–2018. Tuloksista käy ilmi, että erityisesti 

hiukkas- ja NOx-päästöissä esiintyy merkittävää vaihtelua vuosien välillä riip-

puen mahdollisesti uunin optimointiin liittyvistä seikoista ja/tai uunin käyt-

töiästä. 

 

Ympäristönsuojelulain 78 §:ssä edellytetään, että lievemmät päästöraja-arvot 

eivät saa ylittää lain 9 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa sää-

dettyjä päästöraja-arvoja eivätkä aiheuttaa lain 49 §:ssä tarkoitettua seurausta 

tai vaarantaa ympäristön laatuvaatimusten noudattamista. Vertailussa arvioi-

daan toiminnasta syntyvien päästöjen vaikutusta. Toisin sanoen päästöjen yh-

teisvaikutuksia tai muiden toimijoiden tekemiä päästövähennystoimenpiteitä ei 

oteta huomioon. Eduskunnan ympäristövaliokunta totesi ympäristönsuojelula-

kia koskevassa mietinnössään (4.6.2014) parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

osalta, että lähtökohtana on, että poikkeusten myöntämisedellytysten täyttyessä 

poikkeusten myöntämiseen ei tule suhtautua pidättyvästi, vaan poikkeamis-

mahdollisuus on nähtävä tarpeellisena osana muutoin sitovaa ja jäykähköä 

BAT-päätelmäjärjestelmää. 

 

BAT-päästötasoja lievempiä raja-arvojen (hiukkas-, typenoksidi- ja raskasme-

tallipäästöt) tueksi on hakemuksessa esitetty selvitys mahdollisuuksista alentaa 

edellä mainittuja päästöjä ja päästövähennyksellä saavutettavista ympäristö-

hyödyistä ympäristönsuojelulain 78 §:n edellyttämällä tavalla. Haetut raja-ar-

vot vastaavat laitoksen vallitsevan tilanteen päästöjä, joten alueella tehtyjä ym-

päristövaikutusselvityksiä voidaan käyttää luotettavasti apuna ympäristövaiku-

tusten arvioinnissa tarkemmin hakemuksessa kuvatulla tavalla. Iittalan lasiteh-

taan ympäristössä tehdyissä bioindikaattoritutkimuksissa ei ole havaittu mer-

kittäviä poikkeamia. Tulokset Iittalan lasitehtaan ympäristössä ovat samalla 

tasolla kuin koko tutkimusalueen (Kanta-Häme) keskimääräiset tulokset. Täten 

ei ole viitteitä siihen, että lasitehtaan toiminta aiheuttaisi erityistä ympäristön 

pilaantumista. 

 

Aluehallintovirasto katsoo bioindikaattoritutkimukset riittäväksi tavaksi arvi-

oida laitoksen ilmaan johdettavien päästöjen ympäristövaikutuksia. Harkin-

nassa on otettu huomioon toiminnasta aiheutuvien päästöjen määrä ja laatu 

sekä päästökorkeus. Laajasti käytössä olevien käytäntöjen mukaan, kun ty-

penoksidipäästö on alle 50 t/a ja hiukkaspäästö alle 10 t/a päästökorkeuden ol-

lessa noin 10 metriä, ei ole katsottu tarpeelliseksi selvittää ilmapäästöjen ym-

päristövaikutuksia leviämismallin tai ilmanlaatumittausten avulla, koska ylei-

sen harkinnan perusteella tiedetään, että pitoisuudet laitoksen ympäristössä 

ovat alhaisia suhteessa ilmanlaadulle asetettuihin raja- ja ohjearvoihin. 

 

Menetettyjen ympäristöhyötyjen osalta aluehallintovirasto katsoo, että hake-

muksen täydennyksessä esitetty päästövähennyksen suuruuteen perustuva laa-

dullinen arviointi on riittävä. Koska laitoksen kokonaispäästö on suhteellisen 

alhainen eikä siitä ole havaittu aiheutuvan haitallisia ympäristövaikutuksia, ei 

mallinnuksien tai mittausten avulla ole mahdollista havaita merkittäviä muu-

toksia laitoksen ympäristössä, vaikka päästöt pienenisivätkin. Harkinnassa on 

otettu huomioon, että typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen osalta on hakemuksessa 

esitetty arvio euromääräisestä menetetystä ympäristöhyödystä luotettavalla ta-

valla. 
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Jos typenoksidien osalta määrättäisiin päästöraja BAT-päästötason ylätason 

(1 500 mg/Nm3) mukaisesti, vähenisi typenoksidipäästö ilmaan vuodessa ny-

kyisestä noin 42 tonnista noin 27 tonniin. Päästövähenemä olisi noin 15 tonnia. 

Aluehallintoviraston arvion mukaan ottaen huomioon kokonaispäästön suh-

teellisen pieni määrä, ei päästövähenemällä ole merkittävää vaikutusta Iittalan 

lasitehtaan ympäristön ilmanlaatuun. Hakemuksessa menetetyn ympäristö-

hyödyn kustannukseksi on arvioitu 31.117 euroa vuodessa. 

 

Hakemuksessa on esitetty kattavasti tekniset ja taloudelliset perusteet, miksi 

toiminnasta aiheutuva typenoksidipäästö on suurempi kuin BAT-päästötaso ja 

miksi BAT-päästötasoa ei tällä hetkellä tiedossa olevilla teknisillä ratkaisuilla 

voida saavuttaa. Aluehallintovirasto pääosin esitetyt tekniset perusteet hyväk-

syen katsoo, ettei tällä hetkellä ole olemassa teknisiä ratkaisuita vannauunin 

Vesa typenoksidipäästöjen alentamiseksi. Sen sijaan vannauunin Vihtori osalta 

aluehallintovirasto on arvioinut tehtyjen päästömittausten tulosten perusteella, 

että typenoksidien osalta BAT-päästötason yläraja on mahdollista saavuttaa, 

kun otetaan huomioon mittausepävarmuus. 

 

Jos hiukkaspäästön osalta määrättäisiin päästöraja BAT-päästötason ylätason 

mukaisesti, vähenisi hiukkaspäästö ilmaan vuodessa nykyisestä noin 5 tonnista 

noin 0,5 tonniin. Päästövähenemä olisi noin 4,5 tonnia. Vaikka suhteellinen 

päästövähenemä on merkittävän suuri, ei aluehallintoviraston näkemyksen mu-

kaan Iittalan lasitehtaan toiminnasta aiheutuvalla hiukkaspäästöllä ole merkit-

tävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun ottaen huomioon päästökorkeus. Hake-

muksessa menetetyn ympäristöhyödyn kustannukseksi on arvioitu 45.000 eu-

roa vuodessa. Menetetty ympäristöhyöty on laskettu oletuksella, että koko 

hiukkaspäästön kokojakauma olisi kaikilta osin <2,5 µm. Tämä laskentatapa 

liioittelee ympäristöhaittoja. 

 

Hakemuksessa on esitetty kattavasti tekniset ja taloudelliset perusteet, miksi 

toiminnasta aiheutuvaa hiukkaspäästö on suurempi kuin BAT-päästötaso ja 

miksi BAT-päästötasoa ei tällä hetkellä tiedossa olevilla teknisillä ratkaisuilla 

voida saavuttaa. Esitetyt tekniset perusteet pääosin hyväksyen aluehallintovi-

rasto katsoo, että tällä hetkellä ei ole tiedossa teknisiä ratkaisuita, joilla toimin-

tavarmasti voitaisiin vähentää vannauunien Vesa ja Vihtori sekä upokasuunien 

hiukkaspäästöä. 

 

Raskasmetallien päästö on yleensä riippuvainen hiukkaspäästön suuruudesta: 

jos hiukkaspäästö kasvaa, niin myös raskasmetallipäästöt kasvavat. Edellä esi-

tetyt tekniset rajoitteet vähentää vannauunien hiukkaspäästöjä rajoittavat täten 

myös raskasmetallipäästöjen vähentämistä. Haetut raskasmetallien päästörajat 

vastaavat nykyistä tilannetta. Tehtyjen bioindikaattoritutkimusten tulosten mu-

kaan Iittalan lasitehtaan ympäristössä ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia. 

Raskasmetallien haitallisista vaikutuksista ei ole olemassa kaikilta osin kustan-

nustietoja, joten arvio on tehty laadullisilla kriteereillä. 

 

Edellä esitetyin perustein aluehallintovirasto katsoo, että BAT-päästötasojen 

mukaiset raja-arvot johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrat-

tuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin vannauunin Vesa NOx- ja hiukkaspääs-

tön sekä laajan raskasmetalliryhmän summapäästön ja vannauunin Vihtori 

hiukkaspäästön osalta. Tehtyjen selvitysten, hakemuksessa esitettyjen tietojen 

ja edellä esitetyn perusteella aluehallintovirasto toteaa, että BAT-päästötasoja 

lievemmät päästörajat eivät aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua 
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seurausta tai vaaranna ympäristönlaatuvaatimusten noudattamista. Täten ottaen 

huomioon eduskunnan ympäristövaliokunnan kannanoton BAT-poikkeamista 

aluehallintovirasto on määrännyt ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti 

päästötasoja lievemmät raja-arvot.  

 

Laitoksella ei ole olemassa luotettavia teknisiä mahdollisuuksia alentaa pääs-

töjä, joille on myönnetty BAT-päästötasoja lievemmät raja-arvot. Täten alue-

hallintovirasto on katsonut, että ei ole tarpeen eikä mahdollista esittää edellä 

esitettyä yksityiskohtaisemmin investointikustannusten ja menetettävien ympä-

ristöhyötyjen kustannusten vertailua. 

 

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittänyt mahdollisuuden vähentää tu-

levaisuudessa NOx- ja hiukkaspäästöjä. Täten lupamääräyksessä 6 on asetettu 

selvitysvelvollisuus edellä mainittujen päästöjen vähentämismahdollisuuksista. 

Selvitysvelvoitteessa ei ole mainittu erikseen raskasmetalleja, koska aluehal-

lintoviraston käsityksen mukaan hiukkaspäästöjen vähentäminen tulee alenta-

maan myös raskasmetallipäästöjä. Selvitysvelvollisuus on asetettu ympäristön-

suojelulain 54 §:n nojalla. Selvitys on esitettävä seuraavan uunien toimintaa 

koskevan toiminnan olennaista muuttamista koskevan tai BAT-päätelmien joh-

dosta tehtävän hakemuksen yhteydessä mutta kuitenkin viimeistään lupamää-

räyksessä asetettuna ajankohtana. Harkinnassa on otettu huomioon, että BAT-

päätelmät pyritään uusimaan noin 10 vuoden syklissä. Selvityksen käsittelyn 

yhteydessä arvioidaan muun muassa päästörajojen muutostarpeet ja BAT-poik-

keamien myöntämisperusteet. 

 

Lupamääräys 4 on annettu mattausprosessin fluoridipäästöjen rajoittamiseksi. 

Asetettu päästöraja-arvo on päätelmien päästötason mukainen. Lupamääräys 

vastaa pääosin voimassa olevan ympäristöluvan (Nro 135/2012/1) lupamää-

räystä 4 lukuun ottamatta vertailuolosuhteita, jotka on määrätty päätelmien 

mukaisina. 

 

Lupamääräys 7 on annettu mänkihallin prosesseista aiheutuvien päästöjen ku-

ten hiukkaspäästöjen minimoimiseksi. Hakemuksen mukaan mänkihallilla suo-

datettu ilma johdetaan takaisin mänkihallin sisäilmaan. Pitämällä pölynpoisto-

järjestelmä toimintakuntoisena varmistetaan, ettei päästöjä ilmaan muodostu. 

 

Päästöt vesistöön ja viemäriin 

 

Lupamääräyksillä 8 ja 9 varmistetaan, ettei tehtaan toiminta aiheuta vesiympä-

ristön pilaantumista tai haittaa viemäriverkolle ja jätevedenpuhdistamon toi-

minnalle. 

 

Tutkimustulosten perusteella prosessivesien laatu on sellainen, että edellä mai-

nitut vedet voidaan johtaa vesistöön. Prosessiveden sisältämää lämpökuormaa 

tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tehtaan energiatehokkuuden paran-

tamiseksi. 

 

Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt sopimusta jätevesien johtamisesta viemäri-

verkostoon. Hakemuksessa ei ole esitetty yksityiskohtaisia tietoja, millä tavalla 

jätevedet saadaan esikäsiteltyä riittävän puhtaiksi, jotta ne voitaisiin johtaa vie-

märiverkostoon. Tästä syystä tietyt jätevedet on määrätty kerättäväksi talteen 

ja toimitettavaksi käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan. 
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Toiminnanharjoittaja voi hakea muutosta lupamääräykseen 9 erillisellä hake-

muksella, kun käytössä on riittävät tiedot esikäsittelylaitteistosta ja sen puhdis-

tustehosta. Samalla on esitettävä myös ehdotus jätevesien tarkkailun järjestä-

misestä. 

 

Raaka-aineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi 

 

Laitoksen piha-alueella tapahtuviin toimintoihin kuuluu kemikaalien kuljetuk-

sia ja siirtoja. Piha-alueen pinnoitusta ja kuntoa koskevat määräykset on an-

nettu kyseisten toimintojen maaperä-, pohjavesi- ja vesiympäristöriskien vä-

hentämiseksi. Ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden mukaan, toimin-

nanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuk-

sista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuk-

sista. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön 

pilaantuminen voidaan ehkäistä ennalta. 

 

Kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräyksiä sen varmista-

miseksi, ettei kyseisistä toiminnoista aiheudu maaperän, pohjaveden tai ve-

siympäristön pilaantumista. Kemikaalisäiliöiden suoja-altaita koskeva määräys 

on pääosin voimassa olevan ympäristöluvan mukainen. Mahdollisia kemikaali-

viranomaisen kemikaalisäiliöiden rakenteita ja suojaustoimia koskevia tässä 

päätöksessä määrättyjä tiukempia määräyksiä tulee tämän määräyksen estä-

mättä noudattaa. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1. Apple Times Oy /  on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 

muuttamista siten, että lupamääräykset asetetaan parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan (BAT) arvojen mukaisiksi ja mittaus- ja valvontatoimet määrätään suo-

ritettavaksi reaaliajassa. Lisäksi aluehallintoviraston päätöstä on muutettava 

niin, että luvassa määrätään häiriötilanteisiin valmistautumisesta ja siitä, että 

vaaratilanteisiin varautumisesta on opastettava ja tiedotettava myös lähialueen 

asukkaille ja muille toimijoille. Lisäksi on määrättävä vuosittaisista yllätystar-

kastuksista kemikaalivarastoihin ja kemikaalien käsittelyyn. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on todennut muun muassa, että ympäristöä yli 

BAT-tasojen kuormittava lasituotanto on tehtävä sanktiomenetelmällä niin kal-

liiksi, että se on yritykselle kannattamatonta. Paras saatavilla oleva tekniikka 

tulee ottaa käyttöön viivytyksettä tai liikaa saastuttavat tuotantotavat on lope-

tettava. 

 

Harhaanjohtavasta keskipäästömittaustavasta on luovuttava. On otettava käyt-

töön välitön sanktiointi tai tuotannon alasajo päästöongelmien ilmaantuessa. 

Tehdasalueella varastoidaan paljon erilaisia ympäristölle haitallisia kemikaa-

leja. On epäselvää, ovatko luvat tältä osin ajan tasalla, onko isojen kemikaali-

määrien varastointi tarpeellista, ovatko varastointipaikat turvallisia ja onko 

henkilökunnalla osaamista kemikaalien käsittelyyn.  

 

Ympäristölupa ei ole ilmastotavoitteiden mukainen. Iittalan lasitehdas on saa-

nut jatkaa vuosikymmeniä ympäristöä ja ihmisiä liiallisilla päästöillä, muun 

muassa pienhiukkaspäästöillä, vahingoittavaa toimintaa. Yhtiö perustelee pääs-

töjensä suuruutta ja vertailukelvottomuutta kilpailijoihinsa nähden milloin eri-
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laisilla tuotantotekniikoilla, milloin kirkkaan ja värillisen lasin erilaisilla suh-

teilla ja milloin tehtaan suuruudella ja pienuudella. Hakemuksissaan yhtiö on 

vähätellyt aiheuttamiaan ympäristöongelmia ja päästömääriään sekä torjunut 

lähes kaikki puhtaampaan tuotantoon tähtäävät hankkeet kustannussyihin ve-

doten. 

 

Poikkeamiset tulee myöntää ainoastaan uuden tuotannon käynnistämisen tai 

uuteen tekniikkaan siirtymisen ajaksi. Siirtymäajan kuluessa päästöongelmat 

tulee saada ratkaistua. Jos ongelmiin ei kestävän kehityksen mukaisia ratkai-

suja löydy, on ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle vahingollisesta 

toiminnasta luovuttava.  

 

Päästöjen minimoimiseen tähtäävät investoinnit ja käyttökustannukset on huo-

mioitava normaaleina liiketoiminnan kustannuksina kaikissa yrityksissä, myös 

lasintuotannossa. Jokaisen yrityksen tulee sisällyttää ympäristövaatimusten 

aiheuttamat kustannukset aidosti ja täysimääräisesti tuotteidensa valmistuskus-

tannuksiin tuotantotavasta tai suuruudesta riippumatta. Näin toimien yritys voi 

itse arvioida tuotantotapojensa sekä tuotteidensa kannattavuutta ja ohjata tuo-

tantoaan ja karsia kannattamattomaksi käyneet, esimerkiksi eniten päästöjä tai 

kustannuksia aiheuttavat, tuotteet sekä tuotantotavat. Parempaa kilpailukykyä 

tai suurempaa voittoa ei tule sallia sellaisin keinoin, joita toimija saa ympäris-

töä ja ihmisiä normien vastaisesti vahingoittaen. 

 

Iittalan tehtaan lasituotantoa on vuosikymmenten saatossa voimakkaasti kasva-

tettu. Tehdas on perustanut useita uusia eri tuotantolinjoja sekä myös aloittanut 

mittavan automatisoidun puristelasituotannon. Suuri kasvu on aikaansaatu te-

kemällä vanhaan tehtaaseen vain välttämättömät prosessien automatisoinnin 

mahdollistaneet investoinnit sekä kemiallisten käsittelymenetelmiin panosta-

misella. Kyse on tavallisesta massatuotteita valmistavasta tehdastuotannosta, 

sillä taidelasin osuus tuotannosta on vaatimaton.  

 

Nykytuotannon tasoilla ja tuotantotapojen moninaisuudella olemassa olevat 

vannatyypit ja vajavainen puhdistustekniikka aiheuttavat BAT-päätelmien mu-

kaisiin päästöraja-arvoihin pääsemiseksi suuren haasteen, kuten hakijan ympä-

ristölupahakemuksesta hyvin selviää. Tehtaan on osallistuttava ilmastotalkoi-

siin ja tehtävä panostuksia asuinympäristön turmelemisen hillitsemiseksi ja 

ihmisten terveyden vaarantamisen vähentämiseksi.  

 

Päästöjen mittaustapa keskipäästöinä on harhaanjohtava ja hakijaa väärin pe-

rustein suosiva. Paikallinen ilmanlaatu ja ympäristöpäästöt vaihtelevat sen mu-

kaan, kuinka usein tuotanto käy ylikierroksilla, muun muassa suurien vientiti-

lausten ja sesonkien aiheuttamien kuormituspaineiden takia. Näitä tuotanto-

piikkejä vaikuttaa olevan vuosi vuodelta enemmän. 

 

Iittalan tehtaan prosessituotanto tulee ensi tilassa saada direktiivien mu-

kaiseksi. Nyt myönnetty ympäristölupa on kumottava ja jatkossa on noudatet-

tava lasiteollisuudelle määriteltyjä BAT-päästötasoja. Tämän lisäksi viran-

omaisten tulee valvoa toteutumaa nykyteknologian suomin keinoin, mahdolli-

simman reaaliajassa.   

 

2.  on katsottava vaatineen aluehallintoviraston päätöksen muutta-

mista siten, että laitos määrätään noudattamaan kaikilta osin BAT-päätelmien 
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päästötasoja. Yhtiö on määrättävä ottamaan käyttöön savukaasujen suodatus-

menetelmä. Päästömittaukset on määrättävä tehtäväksi ennalta ilmoittamatto-

mana ajankohtana. Erilaisille ilmapäästöille on määrättävä raja-arvot ja mit-

taukset on määrättävä tehtäväksi vuosittain. Ilmanlaatua on määrättävä seurat-

tavaksi reaaliaikaisesti ja seurannasta on tiedotettava. Lisäksi luvassa on mää-

rättävä jätevedenpuhdistamon rakentamisesta ja siitä, että naapurustoa ohja-

taan ja neuvotaan hätätilanteiden varalta. 

 

Perusteluissaan muutoksenhakija on tuonut esille muun muassa aluehallintovi-

raston puolueellisen asenteen yhtiötä kohtaan ja puutteet toiminnan valvon-

nassa.  

 

Yhtiön tuotantotilat ja tuotantomäärät ovat moninkertaistuneet vuoden 2007 

jälkeen. Yhtiö on uusinut uunit ja lisännyt myrkkyjen käyttöä, mutta parannuk-

sia tuotantotekniikkaan kuuluvien vaarallisten päästöjen pienentämiseksi tuo-

tantolaitoksessa ei ole määräyksistä huolimatta tehty. Päästöylitykset ovat val-

tavia. Ei ole uskottavaa, että tehdas saavuttaa BAT-päästötasot seuraavalla vii-

sivuotiskaudella. 

 

Yritys on pakotettava hoitamaan kaikki laiminlyömänsä ympäristöasiat ja ra-

joittamaan päästöt lain vaatimusten mukaisiksi. BAT-tekniikoilla on tarkoitus 

vähentää pöly-, seleeni-, antimoni-, NOx-, lyijy-, metalli- ja HF-päästöjä il-

maan. Vähennykset on toteutettava heti. Kromin ja nikkelin kulkeutuminen 

vannakivistä savukaasuihin on estettävä. Tuotteet ja tuotantomenetelmät on 

valittava siten, että BAT-päästötasot saavutetaan. 

 

Lakimääräiset kontrollimittaukset tehtaalla on tehty aina ennalta sovittuna ai-

kana. Tehdas pystyy muuntamaan huomattavasti tuotantonsa todellisia mittaus-

tuloksia tietäessään tarkastuspäivät etukäteen ja ajaessaan tuotantoa silloin tie-

toisesti alas mittaushetkeen sopivaksi. Mittauspäivistä ei saa antaa ennakkotie-

toja tarkempien tulosten varmistamiseksi.  

 

Ympäristöluvassa ei ole annettu raja-arvoja ilmapäästöille lukuun ottamatta 

mattausprosessin fluoridipäästöjä. Mattauslinjan fluoridiyhdisteet, kloorivety-

happo sekä hiukkaset mitataan vain joka kolmas vuosi. Pienhiukkaset lisäävät 

kuolleisuutta etenkin kroonisista hengityselinsairauksista ja sydän- ja veri-

suonisairauksista kärsivillä. Lupaehdoissa on luotava raja-arvot eri päästöille. 

Mittaukset sekä niiden johdosta tehtävät korjaukset on tehtävä vuosittain. 

Myös ulkoilman pienhiukkaspitoisuus tulee mitata reaaliaikaisesti ja tuloksista 

tiedottaa.  

 

Yhtiö johtaa suoraan järveen prosessivesien mukana sinkin ohella seitsemää 

muuta metallia. Päätöksessä kerrotun mukaan jätevedenpuhdistamoa ei ole 

vielä rakennettu, mutta puhdistamon suunnittelu on hakemuksen mukaan 

käynnissä. Tehtaalla ei ole teollisuusjätevesisopimusta. Jätevedenpuhdistamon 

pikainen rakentaminen on lisättävä ympäristölupaehtoihin, ehtona tuotannon 

keskeytys, kunnes vedenpuhdistamo on valmis.   

 

Laitoksen suurimpia vaaratilanteita ovat räjähdykset ja tulipalot. Taajaman 

keskellä myös lähiympäristö on vahingon sattuessa erittäin suuressa vaarassa. 

Tehtaan välittömässä läheisyydessä on hyvinvointikeskus, kirjasto, terveyskes-

kus, ravintola- ja liiketiloja sekä lukuisia asuinkiinteistöjä. Myös naapurusto 

tarvitsee toimintaohjeita ja neuvontaa hätätilanteiden varalta. 
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Ellei esitettyihin korjaustoimenpiteisiin ryhdytä välittömästi, tehtaalle on ase-

tettava tuntuva, vähintään 2,5 miljoonan euron uhkasakko. Vaihtoehtona on 

tehtaan toiminnan keskeyttäminen vakavan vaaran aiheuttajana, kunnes pääs-

töt alittavat BAT-päätelmät.  

 

3.  on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen muuttamista 

siten, että Iittalan lasitehdas velvoitetaan ryhtymään välittömästi toimenpitei-

siin myrkyllisten päästöjen rajoittamiseksi BAT-raja-arvojen mukaisiksi ja to-

teuttamaan jätevedenpuhdistamo. Päätökseen tulee sisältyä tiukka aikataulu, 

seuranta raportteineen sekä tuntuvat uhkasakot suhteutettuna jatkuvaan ympä-

ristölakien kiertämiseen ja yhtiön maksukykyyn. 

 

Muutoksenhakija on vuodesta 1942 lähtien ollut vapaa-ajan asukas Äimäjär-

ven rannalla kiinteistöllä, josta on näköetäisyys Iittalan lasitehtaaseen. 

 

Aluehallintoviraston käytännössä ei enää ole kyse poikkeusluvasta. Tehdas on 

saanut vuodesta toiseen jatkaa myrkyllisiä savukaasupäästöjään ja lykätä oman 

jätevedenpuhdistamon rakentamista. Virasto on tehnyt asiasta jatkuvan rutii-

ninomaisen käytännön ilman velvoitteita asian korjaamiseksi.  

 

Nyt aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään tehdasta tekemään selvityksen 

mahdollisuuksista vähentää päästöjään 31.1.2026 mennessä. Tämä ei käytän-

nössä tarkoita yhtään mitään, ja olisi lupaus tehtaalle jatkaa saastuttamista 

edelleen seitsemän vuotta.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa esittänyt, että 

tehtyjen valitusten perusteella ei ole tarpeen muuttaa päätöstä. Aluehallintovi-

rasto on määrännyt valituksenalaisessa päätöksessä esitetyt vaatimukset ympä-

ristönsuojelulain ja sen nojalla säädettyjen asetusten mukaisesti. Myönnetyt 

BAT-poikkeamat täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Määrätyt käyttö-, 

päästö- ja vaikutustarkkailut sekä lupamääräyksissä esitetyt velvollisuudet va-

rautua häiriötilanteisiin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin ovat lainsäädän-

nön sekä vallitsevien käytäntöjen mukaisia ottaen huomioon toiminnan laa-

juus, luonne ja toiminnasta aiheutuvat päästöt ja ympäristövaikutukset. 

 

Hämeenlinnan kaupungille, Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle ja Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle on 

varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että se ei anna 

vastinetta. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa 

valitusten johdosta. 

 

Fiskars Finland Oy Ab (jäljempänä myös yhtiö) on antamassaan vastineessa 

todennut, että valitusten perusteella ei ole tarpeen muuttaa Etelä-Suomen alue-

hallintoviraston myöntämää ympäristölupaa. 
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Iittalan lasitehtaalle ei ole tällä hetkellä olemassa toimivaa tekniikkaa, jolla il-

mapäästöt saataisiin pienennettyä kaikilta osin BAT-päästötasolle. Erityisiä 

haasteita aiheuttavat typenoksidi- ja kokonaishiukkaspäästöt. Näitä haasteita 

on käyty läpi valituksenalaisen päätöksen ratkaisun perusteluissa sekä lupaha-

kemuksessa. Vaikka BAT-asiakirjassa ehdotetut toimenpiteet eivät pääosin ole 

soveltuvia lasitehtaan päästöjen pienentämiseksi, muita keinoja päästöjen vä-

hentämiseksi etsitään ja testataan aktiivisesti. 

 

Valituksissa on useissa kohdissa esitetty, että yhtiö ei olisi tehnyt mitään pääs-

töjen pienentämiseksi vuosien varrella ja että päästömäärät olisivat valtavia. 

Todellisuudessa aktiivisesti tehdyillä kehitystoimenpiteillä on viimeisen 10 

vuoden aikana pystytty pienentämään kokonaishiukkaspäästöjä yli 30 % ja 

NOx-päästöjä yli 60 %. Tavoitteena on edelleen pienentää päästöjä kohti BAT-

päästötasoja. 

 

Vuosien 2007 ja 2018 välillä on testattu myös kolmea erilaista hiukkassuoda-

tinta, kaikki räätälöityjä yhtiön tarpeisiin ja ilmamäärille. Yrityksistä ja räätä-

löinneistä huolimatta hiukkassuodatusta ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. 

Suurin haaste on ollut putkistojen ja suodattimien tukkeutuminen, mikä johtuu 

pääasiassa lasimassan koostumuksesta. Saman tyyppinen lasimassa on muilla-

kin lasitehtailla, mutta muut tehtaat pystyvät käyttämään vannauuneissaan kir-

kasta lasinsirua lasimassan joukossa, ja tämä pienentää ongelmaa merkittä-

västi. Varsinainen juurisyy suodatuksen hankaluuteen on Iittalan runsas värila-

situotanto, jonka vuoksi kirkasta, uudelleen sulatukseen soveltuvaa lasinsirua, 

ei synny kuin vähäisiä määriä.  

 

Valituksenalaisessa ympäristöluvassa yhtiölle on myönnetty BAT-päästötasoja 

korkeammat päästöraja-arvot hiukkaspäästöille sekä toisen vannauunin typen-

oksidipäästöille. Raskasmetallipäästöt ovat erittäin lähellä BAT-päästötasoa ja 

se uskotaan saavutettavan lähivuosina.  

 

Rikkidioksidi-, fluorivety-, vetykloridi- ja hiilimonoksidipäästöt ovat reilusti 

BAT-päästötasojen alapuolella eikä niille ole haettu BAT-päätelmistä poik-

keavia päästöraja-arvoja.  

 

Lasin mattauksen ilmapäästöt ovat BAT-päästötason alapuolella ja savukaasu-

pesuri toimii hyvin. Valituksessa oli esitetty savukaasupesurin erotuskyvyksi 

alle 20 %. Tiedon alkuperästä ei ole tietoa eikä savukaasupesurin erotuskykyä 

ole koskaan mitattu. Se on kuitenkin toiminut hyvin ja puhdistanut päästöt alle 

BAT-päästötason. 

 

Viimeiset noin 10 vuotta tuotantomäärä on pysynyt melko samalla tasolla, 

mutta pienentynyt selkeästi verrattuna esimerkiksi 1990-luvun tuotantomää-

riin. Taidelasituotanto on merkittävä osa tehtaan tuotannosta kattaen noin puo-

let tuotantoarvosta ja hieman yli puolet henkilöstömäärästä. Vannauuneista 

Vihtori-vanna ja 2/3 pottiuuneista palvelevat suupuhalluslinjaa. Tuotanto on 

läpi vuoden melko tasaista eikä tuotantopiikkejä ole. Syksyisin tuotanto on 

yleisesti hieman suurempaa kuin keväisin ja tämän vuoksi myös päästömit-

taukset on ajoitettu syksyyn. Mittaushetkellä mittaaja myös tarkistaa vannojen 

kuorman ja kirjaa sen mittausraporttiin.  

 

Valituksissa vaadittiin myös mittauksia reaaliaikaisesti. Näin on kuitenkin jo 
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tällä hetkellä. Uuneista mitataan jatkuvatoimisesti muun muassa kaasu- ja il-

mamäärää, lämpötilaa sekä jäännöshapen pitoisuutta, jotta voidaan varmistua 

uunien optimaalisesta toiminnasta. Näiden arvojen ollessa kohdillaan myös 

uunien päästöt ovat tasapainossa eikä päästöpiikkejä muodostu.  

 

Kemikaalien määrä kasvoi jonkin verran sen jälkeen, kun raaka-aineiden val-

mistus vuonna 2014 siirrettiin Nuutajärveltä Iittalaan. Kemikaaliturvallisuus 

kokonaisuudessaan kuitenkin parani huomattavasti ja se onkin nyt erittäin hy-

vällä tasolla. Kemikaalien varastointimäärä ylittää lupavelvollisuuden rajan, 

joten kemikaalien varastointia ja käyttöä valvoo Turvatekniikan keskus. Kemi-

kaalivarastot pidetään mahdollisimman alhaisina ja lähes kaikki lasin raaka-

aineet varastoidaan raaka-ainelaitoksen (mänkihallin) siiloissa. Häiriötilanteita 

varten tehtaalla on palo- ja pelastussuunnitelma ja se sisältää myös suunnitel-

man mahdollisien sammutusvesien talteen ottamiseksi.  

 

Lasitehdas käyttää Äimäjärvestä pumppaamaansa vettä jäähdytysvetenä pro-

sesseissa. Vesi kulkee omissa putkissaan eikä ole kosketuksissa prosessiin eikä 

siten aiheuta päästöjä Äimäjärveen. Veden käyttöä on vuosien varrella vähen-

netty ja osassa prosesseista vesi kulkee suljetussa kierrossa. Yhtiöllä on lupa 

käyttää Äimäjärven vettä jäähdytysvetenä enintään 30 l/s, tämänhetkinen käyt-

tömäärä on noin 7 l/s.  

 

Tehtaalla ei ole jätevedenpuhdistamoa, koska tehdas ei itse käsittele teollisia 

jätevesiään. Teollisuusjätevesien määrä on niin vähäinen, että varmatoimisen 

jätevedenpuhdistamon ylläpitäminen on hankalaa. Yhtiö on siten todennut tur-

vallisemmaksi ja luotettavammaksi toimittaa jätevedet muualle käsiteltäväksi. 

Muualla käsiteltävien jätevesien määrä on vuositasolla alle 80 m3. Tämän 

enempää teollisuusjätevesiä ei toiminnasta muodostu. Prosessivedet on tutkittu 

viimeksi syksyllä 2019 ja näytteet olivat hyvälaatuisia. 

 

Yhtiö ei halua lupahakemuksessaan aliarvioida tai vähätellä aiheuttamiaan 

päästöjä tai niiden ympäristövaikutuksia vaan lähinnä tuoda esille sen haasta-

van kentän, jossa lasiteollisuudessa toimitaan. Viimeisen 10 vuoden aikana 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä, ja pääs-

töjä on pystytty selkeästi pienentämään. Valmiita ratkaisuja päästöjen vähentä-

miseksi ei markkinoilla kuitenkaan ole, vaan kaikki ratkaisut on räätälöitävä 

yhtiön tuotantoon soveltuviksi. Tehtaan ydinosaaminen perustuu värilasituo-

tantoon ja sulatusvolyymit ovat verrattain pienet, mikä aiheuttaa sen, että teh-

taan haasteet ovat sellaisia, joita Euroopan lasiteollisuudessa ei ole tarvinnut 

ratkoa.  

 

Yhtiö on valmis investoimaan päästöjä vähentävään tekniikkaan heti, kun toi-

miva ratkaisu löydetään. Ratkaisujen etsimiseen ja käyttöönottoon käytetään 

jatkuvasti sekä rahaa että resursseja. Fiskars-konsernin tavoitteet vähentää 

energiankulutusta 30 % sekä puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2027 men-

nessä on huomioitu lasitehtaan ympäristöstrategiassa ja konkreettinen kehitys-

työ tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnissä. 

 

Yhtiöllä on tällä hetkellä ympäristöstrategian mukaisesti meneillään kaksi mer-

kittävää päästöjen vähentämiseen tähtäävää projektia; sulatustekniikoiden ke-

hittäminen sekä lasimassaprojekti. Sulatustekniikan kehittämisprojektin tavoit-

teena on suunnitella ympäristöystävällisemmät ja energiatehokkaammat sula-
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tusuunit ja hyödyntää siinä mahdollisuuksien mukaan myös lasialan uusia in-

novaatioita. Seuraava vannaremontti, jossa uutta sulatustekniikkaa voidaan 

mahdollisesti soveltaa, toteutetaan arviolta vuonna 2025. Lasimassaprojektin 

yksi keskeisimmistä tavoitteista on ympäristöystävällisempi, vähäpäästöisempi 

ja hiukkassuodattimelle soveltuva lasimassa. Jos projekti onnistuu toivotusti, 

uusi lasimassa olisi tarkoitus ottaa käyttöön konelinjoilla vuonna 2021. Näiden 

lisäksi tehtaalla on viime vuosina panostettu voimakkaasti myös värillisen la-

sinsirun uudelleensulatukseen. Vuonna 2019 tehdas valmisti ensimmäisinä val-

mistajina maailmassa tuotteita, jotka oli valmistettu 100 % kierrätyslasista, ja 

vuonna 2020 näiden kierrätyslasista valmistettujen tuotteiden määrää on tar-

koitus lisätä huomattavasti. Värillisen lasinsirun kierrätyksellä voidaan olen-

naisesti vähentää pottiuunisulatusten hiukkaspäästöjä ja parantaa energiatehok-

kuutta. Kaatopaikalle toimitettavaa jätettä toiminnasta ei ole muodostunut vuo-

den 2016 jälkeen. 

 

Sekä lasimassaprojekti että sulatustekniikan kehittäminen ovat tulevaisuuden 

projekteja, joten nyt haettavan luvan päästöraja-arvoihin niillä ei ole vaiku-

tusta. Sulatustekniikkaan ja lasimassaan liittyvien projektien lopputuloksen 

perusteella saadaan suuntaviivat seuraaville projekteille, joiden tavoite on jat-

kuva parantaminen kohti vähäpäästöisempiä ja ympäristöystävällisempiä tuo-

tantoprosesseja. 

 

Apple Times Oy /  on antanut vastaselityksen.  

 

 on antanut vastaselityksen. 

 

 on antanut vastaselityksen. 

 

Merkintä 

Hallinto-oikeudella on asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston 14.3.2017 antama päätös numero 59/2017/1 ja Vaasan hal-

linto-oikeuden 26.10.2018 antama päätös numero 18/0258/1 sekä päätösten 

perusteena olleet asiakirjat. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

Ympäristönsuojelulain säännökset 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyt-

tää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 

huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) 

terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luon-

nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 

tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-

eella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta. 
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Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa 

on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi-

minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ym-

päristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet 

toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoitta-

mista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 

tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain 

tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja 

materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäise-

miseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisäl-

töä arvioitaessa on otettava huomioon: 1) jätteiden määrän ja haitallisuuden 

vähentäminen; 2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden 

uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 3) tuotannossa käytettävien 

aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia ai-

neita; 4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 5) käytettyjen raaka-aineiden laatu 

ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 7) toiminnan riskien ja onnettomuus-

vaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäisemi-

nen; 8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja 

toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäise-

misen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäristöön; 10) 

teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät 

päästöjen hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 

12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot par-

haasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi 

luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa 

on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja 

miten tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voi-

daan määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
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toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulok-

set ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tar-

kemmin määrätään. Tiedot direktiivilaitoksen päästöjen tarkkailun tuloksista ja 

muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot direktiivilaitoksen luvan noudattami-

sesta on toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa. 

 

Ympäristönsuojelulain 63 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa ym-

päristöluvassa määrätä useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toimintojensa 

vaikutusta (yhteistarkkailu) tai hyväksyä toiminnan tarkkailemiseksi osallistu-

misen alueella tehtävään seurantaan. Yhteistarkkailu voi koskea tähän lakiin ja 

vesilakiin perustuvaa tarkkailua. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 

ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 2 momentin mukaan, jos päätelmissä ei ole il-

moitettu päästötasoja, luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päätelmissä 

kuvattua parasta käyttökelpoista tekniikkaa vastaavan ympäristönsuojelun ta-

son saavuttamiseksi. Jos päätelmissä ei ole kuvattu laitoksella käytettävää tek-

niikkaa, parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointiin sovelletaan päästöraja-

arvoja määrättäessä 53 §:ssä säädettyjä arviointiperusteita. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 3 momentin mukaan, jos päätelmissä ei ole ku-

vattu lupahakemuksessa tarkoitetun toiminnan tai tuotantomenetelmän tyyppiä 

tai niiden kaikkia ympäristövaikutuksia, lupamääräykset on tarpeellisilta osin 

annettava 53 §:n mukaisesti arvioidun parhaan käyttökelpoisen tekniikan pe-

rusteella. Toiminnanharjoittajaa on kuultava tämän momentin mukaan annetta-

vista lupamääräyksistä, jos määräykset poikkeavat olennaisesti siitä, mitä ha-

kija on hakemuksessaan esittänyt parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, 

päästöjen rajoittamisesta ja tarkkailusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n 1 momentin mukaan, jos 75 §:n 1 momentin no-

jalla määrättävät päästöraja-arvot johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustan-

nuksiin verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin laitoksen maantieteelli-

sen sijainnin tai teknisten ominaisuuksien taikka paikallisten ympäristöolojen 

vuoksi, ympäristöluvassa voidaan määrätä mainitussa momentissa säädettyä 

lievemmät päästöraja-arvot. Lievemmät päästöraja-arvot eivät kuitenkaan saa 

ylittää 9 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä päästö-

raja-arvoja eivätkä aiheuttaa 49 §:ssä tarkoitettua seurausta tai vaarantaa ym-

päristönlaatuvaatimuksen noudattamista. 

 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n 2 momentin mukaan lievempien päästöraja-ar-

vojen edellytykset on arvioitava uudelleen, kun lupa tarkistetaan 80 ja 81 §:n 

perusteella tai kun lupaa muutetaan 89 §:n 2 momentin 1, 3 tai 5 kohdan perus-

teella. 

 

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, kun komissio on julkaissut 

päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, 

laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia pää-

telmiä ja tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos luvassa on 
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määräys 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista. Tarkistamisessa on 

otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät, joita sovelle-

taan laitokseen ja jotka komissio on hyväksynyt sen jälkeen, kun lupa myön-

nettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin tai sen tarkistamisen tarve arvioitiin. 

 

Ympäristönsuojelulain 81 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen tarkistaa 

toiminnanharjoittajan hakemuksesta luvan 80 §:n 1 momentissa säädettyjen 

perusteiden mukaisesti ja määrää tarvittaessa 78 §:n mukaisten lievempien 

päästöraja-arvojen noudattamisesta. Jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

käyttöönottaminen edellyttää pidempää aikaa kuin teollisuuspäästödirektiivin 

21 artiklan mukainen neljä vuotta, lupamääräyksissä voidaan antaa lisäaikaa 

tekniikan käyttöönotolle 78 §:n mukaisilla perusteilla. 

 

Lasin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät 

 

Lasin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien 

päätelmien laatimisesta on annettu komission täytäntöönpanopäätös 28.2.2012 

(2012/134/EU, BAT-päätelmät). BAT-päätelmiä sovelletaan lasin valmistuk-

seen, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä. 

 

BAT-päätelmien yleisiä näkökohtia -osion mukaan, jollei toisin ilmoiteta, 

näissä BAT-päätelmissä esitettyjä ilmapäästöjä koskevia parhaan käytettävissä 

olevan tekniikan mukaisia päästöarvoja (BAT-AEL) sovelletaan taulukossa 1 

esitetyissä vertailuolosuhteissa. Kaikki savukaasujen pitoisuusarvot koskevat 

normaaliolosuhteita: kuiva kaasu, lämpötila 273,15 K ja paine 101,3 kPa. 

Ilmaan johtuvien päästöjen kertamittauksissa BAT-AEL-arvo on kolmen vä-

hintään 30 minuuttia kestävän pistemittauksen keskiarvo. Taulukon 1 mukaan 

lasisulatteen valmistusuunien ilmaan joutuvia päästöjä tarkastellaan yksikkönä 

mg/Nm3 tai kg/tonni sulatettua lasia. Jos uuni lämmitetään ilma-kaasuseok-

sella, käytetään päästöpitoisuuksina (mg/Nm3) ilmaistuja BAT-AEL-arvoja. 

 

BAT-päätelmien kohdassa 1.1.4 on esitetty yleiset primaariset tekniikat energi-

ankulutuksen ja ilmaan johtuvien päästöjen vähentämisestä (BAT 5), raaka-

aineiden valinnasta ja valvonnasta (BAT 6), prosessiparametrien seurannasta 

(BAT 7) ja sulatusuunin booripäästöjen vähentämisestä (BAT 11). BAT-päätel-

mien kohdassa 1.1.5 on esitetty parhaat käyttökelpoiset tekniikat lasinvalmis-

tusprosessin vedenkulutuksen vähentämisestä (BAT 12) ja jätevesipäästöjen 

epäpuhtauksien päästökuorman vähentämisestä (BAT 13). Päätelmän BAT 13 

taulukossa 5 on esitetty pintaveteen joutuvien lasiteollisuuden jätevesipäästö-

jen BAT-AEL-arvot. 

 

Kotitalouksissa käytettävän lasin valmistusta koskevat BAT-päätelmät on esi-

tetty BAT-päätelmien luvussa 1.5. BAT-päätelmien kohta 1.5.1 koskee sulatus-

uunin pöly- eli hiukkaspäästöjä. Päätelmässä BAT 38 on siitä tarkemmin ilme-

nevällä tavalla sulatusuunien jätekaasujen pölypäästöjen vähentämiskeinoina 

esitetty käytettäväksi yhtä seuraavista tekniikoista tai niiden yhdistelmää: (i) 

raaka-aineseoksen muutokset, (ii) sähköllä sulattaminen, (iii) happi-polttoaine-

seoksen käyttö sulatuksessa, (iv) suodatinjärjestelmä, (v) märkäpesujärjes-

telmä. Hiukkasten BAT-päästötasoksi nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa toi-

minnassa on päätelmien taulukossa 28 asetettu < 10–20 mg/Nm3 ja < 0,03–

0,06 kg/tonni sulatettua lasia. 
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BAT-päätelmien kohta 1.5.2 koskee sulatusuunin NOx-päästöjä. BAT-päätel-

mien päätelmässä BAT 39 on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla sulatusuu-

nien NOx-päästöjen vähentämiskeinoiksi esitetty käytettäväksi yhtä seuraavista 

tekniikoista tai niiden yhdistelmää: (i) palamisreaktion muutokset, (ii) sähköllä 

sulattaminen, (iii) happi-polttoaineseoksen käyttö sulatuksessa. Päätelmä BAT 

40 koskee muun ohella laitoksia, joiden raaka-aineseoksessa käytetään nitraat-

teja vain muutaman lyhyen tuotantojakson aikana tai sulatusuuneissa, joiden 

kapasiteetti on alle 100 tonnia päivässä ja joissa valmistetaan erityistä sooda-

kalkkilasia (kirkasta/erikoiskirkasta lasia tai seleenillä värjättyä lasia) ja muuta 

erikoislasia (boorilasia, lasikeramiikkaa, opaalilasia, kristallia ja lyijykristal-

lia). Tällöin sovelletaan taulukossa 30 esitettyjä BAT-AEL-arvoja. Typen oksi-

dien BAT-päästötasoksi on päätelmien taulukossa 30 tavanomaisille ilma-polt-

toaineseoksella lämmitettävälle uunille asetettu < 500–1 500 mg/Nm3 ja 

< 1,25–3,75 kg/tonni sulatettua lasia, ilmaistuna NO2:na (8% O2).  

 

BAT-päätelmien kohta 1.5.5 koskee sulatusuunien metallipäästöjä. BAT-päätel-

mässä BAT 43 on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla metallipäästöjen vähen-

tämiskeinoiksi esitetty yhtä seuraavista tekniikoista tai niiden yhdistelmää:  

(i ja ii) raaka-aineiden valinta, (iii) kuivan tai puolikuivan pesun valinta yh-

dessä suodatinjärjestelmän kanssa. Suppean raskasmetalliryhmän eli arseenin, 

koboltin, nikkelin, kadmiumin, seleenin ja kromi VI:n ((As, Co, Ni, Cd, Se, 

CrVI)) BAT-päästötasoksi on päätelmien taulukossa 33 asetettu  

< 0,2–1 mg/Nm3 ja < 0,6–3×10-3 kg/tonni lasia ja laajan raskasmetalliryhmän 

eli arseenin, koboltin, nikkelin, kadmiumin, seleenin, kromi VI:n, antimonin, 

lyijyn, kromi III:n, kuparin, mangaanin, vanadiinin ja tinan ((As, Co, Ni, Cd, 

Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)) asetettu < 1–5 mg/Nm3 ja  

< 3–15×10-3 kg/tonni lasia. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Toiminta ja sijainti 

 

Iittalan lasitehtaalla valmistetaan käyttö- ja taidelasia sekä perinteisin käsityö-

menetelmin että koneellisesti. Lasin valmistus alkaa mänkihallista, jossa lasin 

jauhemaiset raaka-aineet punnitaan ja sekoitetaan mängiksi. Noin 80 % lasi-

massasta muodostuu lasihiekasta, kalkista ja soodasta. Mänkihallilta raaka-

aineet johdetaan vannauunien siiloihin, joista ne syötetään uuneihin kulutustar-

peen mukaan. Pienten polttouunien raaka-aineet tuodaan konteissa ja syötetään 

uuneihin käsin. Tehtaalla on kaksi isompaa vannauunia, Vesa ja Vihtori, sekä 

23 pienempää upokasuunia. Sula lasimassa muovataan esineeksi, valmiit esi-

neet siirretään jäähdytysuuneihin. Lopuksi tuotteet tarkastetaan, tarvittaessa 

jälkikäsitellään ja pakataan. Tehtaan yhteenlaskettu sulatuskapasiteetti on haki-

jan arvion mukaan yli 20 tonnia päivässä. Valmistuslinjalla voidaan käsitellä 

sulaa lasia enintään 20 tonnia päivässä. 

 

Lasitehdas sijaitsee Iittalan keskustan tuntumassa asutuksen keskellä. Käytän-

nössä koko Iittalan taajama sijaitsee kahden kilometrin säteellä tehtaasta. Taa-

jaman alueella asuu noin 2 500 asukasta. Ostoskeskus sijaitsee noin 250 metrin 

etäisyydellä tehtaasta koilliseen ja Iittalan Lasimäki noin 150 metrin etäisyy-

dellä pohjoiseen. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat noin 350 metrin etäisyy-

dellä tehtaasta pohjoiseen. Tehtaan rajanaapurina koillispuolella on liikehuo-

neisto, jossa hakemuksen tekoajankohtana on ollut vastaanottokeskus. Tehtaan 
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itäpuolella on valaisintehdas. Tehtaan pohjoispuolelle noin 100 metrin etäisyy-

delle rakennetaan Iittalan hyvinvointikeskusta. Etelässä ja lounaassa tehdas-

alue rajoittuu Äimäjärveen. 

 

Tehdas ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sellaisen välittömässä lä-

heisyydessä. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin 2,5 kilometrin etäisyy-

dellä. Lähimmät Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet sijaitsevat noin 2 

kilometrin etäisyydellä tehdasalueesta. 

 

Vesien käyttö ja käsittely 

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 14.5.2008 antamallaan päätöksellä nro 

49/2008/3 myöntänyt vesilain (264/1961) mukaisen luvan käyttää Äimäjärven 

vettä laitoksen jäähdytys- ja prosessivetenä. Päätöksen lupamääräyksen 1 mu-

kaan vettä saa ottaa enintään 30 l/s. Hakemuksen mukaan vettä käytetään ny-

kyisin noin 5,5–8,4 l/s, yhteensä 220 000–260 000 m3 vuodessa. Järvivedestä 

suurin osa, noin 90 %, kiertää kompressoreissa ja uuniaukkojen suojalevyissä 

ja palaa järveen hieman lämmenneenä. Prosessiin kosketuksessa olevaa vettä 

käytetään pääsääntöisesti jälkikäsittelyssä eli lasin katkaisussa ja hionnassa. 

Kyseiset vedet johdetaan saostus- ja öljynerotuskaivojen kautta takaisin Äimä-

järveen.  

 

Vesijohtovettä käytetään noin 7 500 m3. Pääosa tästä on talous- ja saniteetti-

vettä, joka johdetaan kunnalliseen viemäriin. Lattioiden pesuvesi ja mattaus-

prosessista sekä mänkilaitokselta peräisin oleva jätevesi kerätään kontteihin ja 

toimitetaan jätevesien käsittelyyn. Laitokselle on suunniteltu omaa prosessijä-

tevesien esikäsittelylaitosta, josta ei toistaiseksi ole tehty investointipäätöstä.  

 

Päästöt vesiin ja BAT-päätelmien mukaisten päästötasojen saavuttaminen 

 

Äimäjärveen johdettavan jäähdytysveden arvioitu lämpökuorma on noin 

500 kW vuodessa. Hakemuksen mukaan vesistöön johdettavia prosessijäteve-

siä tarkkaillaan kolmesta pisteestä: linja 1, linja 2 ja linja 3. Linjalla 1 on pie-

nin virtaus, alle 5 % koko prosessivedestä. Vesi koostuu lähinnä lasinkatkai-

sukoneen vedestä mutta mukaan pääsee myös sadevesiä katoilta. Linjalla ei ole 

aina virtausta, joten vesinäytettä ei ole viime vuosina pystytty ottamaan. Lin-

jalla 2 on toiseksi pienin virtaus, alle 20 % vesimäärästä. Vesistä suurin osa on 

jäähdytysvesiä mutta myös lasin katkaisusta ja hionnasta tulee osavirtaus tälle 

tarkkailupisteelle. Linjan 3 virtaus kattaa 80 % koko vesimäärästä. Vedet ovat 

pääasiassa jäähdytysvesiä mutta linjaan tulee myös lähes kaikki lasin katkaisun 

ja hionnan vedet. Ennen järveen laskua vedet yhtyvät Hämeenlinnan kaupun-

gin sadevesiverkostoon, johon tulee valtaosa Iittalan ydinkeskustan sadeve-

sistä. 

 

Hakemukseen liitettyjen vuosien 2007–2018 tarkkailutulosten perusteella tark-

kailupisteiltä linja 2 ja linja 3 otettujen näytteiden sisältämät metallien pitoi-

suudet ovat alittaneet selvästi BAT-päätelmien päätelmässä BAT 13 taulukossa 

5 asetetut päästötasot. Kadmiumin pitoisuudet ovat lisäksi alittaneet vesiympä-

ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1022/2006) liitteen 1 B kohdassa asetun päästöraja-arvon.  

 

Päästöt ilmaan ja BAT-päätelmien mukaisten päästötasojen saavuttaminen 
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Laitoksella syntyy ilmapäästöjä useasta eri kohteesta, muun muassa lasin sula-

tuksesta ja mattauksesta sekä maakaasukattilan toiminnasta. Päästöt johdetaan 

ilmaan noin 10 metriä korkeiden piippujen kautta. Merkittävimmät päästöt, 

typenoksidipäästöt (NOx) ja hiukkaset, syntyvät uunien termisessä prosessissa. 

Typenoksidipäästöt muodostuvat pääasiassa raaka-aineiden sisältämien typ-

piyhdisteiden hajotessa ja polttoaineen sisältämän typen hapettuessa. Lisäksi 

sulatusuunien korkeissa lämpötiloissa muodostuu termistä typpimonoksidia. 

Uunien prosesseista vapautuvat hiukkaset, kloridit, fluoridit ja metallit ovat 

pääosin peräisin raaka-aineista. Hiilimonoksidipäästöt ovat erittäin alhaiset uu-

nien polttotekniikasta johtuen. Vannauunien ja yhden ison pottiuunin typenok-

sidi-, hiilimonoksidi ja hiukkaspäästöjä tarkkaillaan kerran vuodessa tehtävin 

päästömittauksin. Hiukkasten metallipitoisuudet määritetään vannauuneista ja 

yhdestä isosta pottiuunista joka toinen vuosi. Vannauunien rikkioksidi- ja fluo-

riyhdistepäästöjä mitataan joka neljäs vuosi. Mattausprosessin fluoriyhdiste-, 

kloorivety-, happo- ja hiukkaspäästöjä mitataan joka kolmas vuosi.  

 

Lasitehtaan sulatusuunien päästöt ilmaan alittavat BAT-päätelmien päätelmissä 

BAT 41 rikinoksidi- ja BAT 42 fluoridipäästöihin liittyvät päästötasot. Sula-

tusuuneja koskevien BAT-päätelmien päätelmät BAT 38 hiukkaspäästöjen ja 

BAT 40 typenoksidien päästötasoja ei ole pystytty, eikä hakijan arvion mukaan 

pystytä alittamaan. Hapotuslaitoksella syntyvät ilmapäästöt puhdistetaan kaa-

supesurilla, jolloin ne täyttävät BAT-päätelmien päätelmässä BAT 47 fluorive-

dylle asetetun päästötason. Mänkilaitokselta ei synny päästöjä ilmaan, sillä lai-

toksen poistoilma puhdistetaan pölysuodattimilla ja kierrätetään takaisin sisäti-

loihin. 

 

Hiukkaspäästöt 

 

Hakemuksen mukaan hiukkaspäästöjä on vähennetty vuosina 2013–2018 van-

nauuni Vesalla 39 % ja vannauuni Vihtorilla 38 %. Vuosina 2009–2018 tehty-

jen päästömittausten perusteella vannauuni Vesan hiukkaspäästö oli 120–

492 mg/Nm3 ja vannauuni Vihtorin 146–323 mg/Nm3. Mittaustuloksissa ei ole 

huomioitu mittausepävarmuutta. Vuonna 2018 tehtyjen mittausten perusteella 

vannauuni Vesan hiukkaspäästö mittausepävarmuus huomioon ottaen oli  

441 mg/Nm3 ja vannauuni Vihtorin 220 mg/Nm3. Upokasuunien hiukkaspäästö 

vaihtelee uunista riippuen. Vuonna 2018 tehdyn mittauksen perusteella upo-

kasuuni Laten hiukkaspäästö sulatusprosessin eri vaiheissa oli 0–226 mg/Nm3. 

Tehtaalla syntyy hiukkaspäästöjä vuosittain 6–7 tonnia.  

 

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että vannauuni Vesan hiukkaspäästöjen 

päästöraja-arvo olisi BAT-päätelmien päästötasosta poiketen 450 mg/Nm3, 

vannauuni Vihtorin 250 mg/Nm3 ja upokasuunien päästöraja-arvo sulatusvai-

heen keskiarvona 350 mg/Nm3.  

 

Yhtiön mukaan BAT-päätelmien päätelmän BAT 38 pölypäästöjen vähentämi-

nen raaka-aineseosmuutoksella (i) ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

mukaista Iittalan lasitehtaalla. Hiukkaset sisältävät pääasiassa metalleja, jotka 

ovat peräisin raaka-aineista ja uunien vannakivestä. Raaka-aineiden sisältämiä 

metalleja ja sitä kautta vannauunien hiukkaspäästöjä on pyritty vähentämään 

muun muassa reseptejä kehittämällä ja korvaamalla raaka-aineita vähemmän 

haitallisilla raaka-aineilla. Pienissä pottiuuneissa on tehty raaka-ainemuutok-

sia, muun muassa korvaamalla väriä muodostavat raskasmetallit turvallisim-

milla vaihtoehdoilla. Sähkösulatus (ii) ei sovellu nykyiseen lasimassaan, vaan 
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vaatisi uuden uunin ja uuden lasimassan. Happi-polttoaineseoksen käyttöön-

otto soveltuu lähinnä NOx-päästöjen vähentämiseen. Hiukkassuodattimet (iv) 

eivät sovellut korkeisiin lämpötiloihin. Savukaasujen jäähdytyksessä on riski, 

että putkistot tukkeutuvat. Sähkösuodattimia on kokeiltu tehtaalla. Ongelmana 

oli suodattimen tukkeutuminen sekä heikko toimintakyky. Märkäpesujärjes-

telmä (v) on tehoton vaihtoehto tehtaan hiukkasmäärille. Koekäytössä on ha-

vaittu tukkeutumista ja suodatusteho on jäänyt alle 20 %. 

 

Yhtiön mukaan potentiaalisia keinoja BAT-päätelmien mukaisiin päästötasoi-

hin pääsemiseksi on vaikea määritellä, sillä toistaiseksi selvitystyöstä ja tes-

teistä huolimatta sopivaa suodatustekniikkaa ei ole löytynyt.  

 

Typenoksidipäästöt 

 

Laitoksella on vähennetty typenoksidipäästöjä vuosina 2013–2018 vannauuni 

Vesalla noin 26 % ja vannauuni Vihtorilla noin 40 %. Vuosina 2009–2018 teh-

tyjen päästömittausten perusteella vannauuni Vesan typenoksidipäästö oli 

2 748–3 765 mg/Nm3 ja vannauuni Vihtorin 891–2 671 mg/Nm3. Mittaustulok-

sissa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Vuonna 2018 tehtyjen mittausten 

perusteella vannauuni Vesan typenoksidipäästö oli mittausepävarmuus huomi-

oon ottaen 3 396 mg/Nm3 ja vannauuni Vihtorin 1 466 mg/Nm3. Upokasuunin 

typenoksidipäästö oli vuoden 2018 mittauksessa < 100 mg/Nm3. Tehtaalla syn-

tyy typenoksidipäästöjä vuosittain noin 70 tonnia. 

 

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että vannauuni Vesan typenoksidipäästö-

jen raja-arvo olisi BAT-päätelmien päästötasosta poiketen 3 400 mg/Nm3 ja 

vannauuni Vihtorin 2 200 mg/Nm3. Hakemuksen mukaan upokasuuneille voi-

daan soveltaa BAT-päätelmien päästötason mukaisia raja-arvoja.  

 

Yhtiön mukaan BAT-päätelmien päätelmän BAT 39 sulatusuunien NOx-päästö-

jen palamisilmareaktion muutoksista (i) kohta a) ilman ja polttoaineen suhteen 

pienentäminen soveltuu käytettäväksi, mutta vaatii lisäksi nestehappea sekä 

ylipaineen uuniin ja tiiviin uunin rakenteen. Nestehapen käyttö lisää kustan-

nuksia. Tekniikka ei ole kuitenkaan mahdollista, koska silica-holvi ei kestä yli-

painetta. Laitoksella on kokeiltu myös happi-polttoaineyhdistelmän käyttöä 

sulatuksessa (iv). Kokeiltaessa uuni ei kestänyt, vaan kokeilu aiheutti muun 

muassa reiän silica-holviin ja holvin syöpymistä. Erityisrakenteisen uunin (ii) 

tekniikka ei voida soveltaa, koska lasinsirun määrä on vähäinen johtuen tuo-

tannon suuresta värilasin osuudesta. Sähkösulatuksen käyttöönotto (iii) vaatisi 

uuden uunin ja uuden lasimassan. Palamisreaktion muutoksista (i) vaiheistetun 

palamisen (c) tekniikkaa on kokeiltu vannauuni Vesalla vuonna 2016, mutta 

lasimassaa ei saatu sulatettua tehokkaasti. Savukaasujen takaisinkierrätys (d) ei 

sovellu laitoksen vannan rakenteille. Low-NOx-polttimia (e) on testattu, mutta 

ne eivät soveltuneet Iittalan vannoihin, koska liekki on liian pitkä eikä liekin 

teho kohdistu siten tarkasti oikeaan kohtaan.  

 

Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole saatavilla sellaista käyttökelpoista tekniik-

kaa, jonka avulla typenoksidit saadaan vähennettyä BAT-päätelmien päästöta-

son alapuolelle. Kirkkaan lasinsirun uudelleen sulatus on päätetty aloittaa uu-

delleen syksystä 2019 alkaen ja tämän oletetaan vähentävän vannauuni Vesan 

NOx-päästöjä 3–5 %. Värillistä lasinsirua uudelleen sulatetaan jonkin verran 

upokasuuneissa, missä NOx-päästöjä voidaan sen avulla vähentää jopa  

10–20 %. 
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Metallit 

 

Vannauunien osalta raskasmetallipäästöt ovat lähellä BAT-päätelmien päästöta-

soja. Suppean raskasmetalliryhmän, eli arseenin, koboltin, nikkelin, kadmiu-

min, seleenin ja kromi VI:n ((As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)) osalta vannauunit ja 

upokasuunit täyttävät BAT-päätelmien kohdassa BAT 43 asetetun päästötason 

<0,2–1 mg/Nm3. Vannauuni Vesalla arseenin, koboltin, nikkelin, kadmiumin, 

seleenin, kromi VI:n, antimonin, lyijyn, kromi III:n, kuparin, mangaanin, vana-

diinin ja tinan ((As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)) pääs-

tötaso on vuoden 2017 mittausten perusteella ollut 10,9 mg/Nm3. Yhtiö on ha-

kemuksessaan esittänyt, että laajemman raskasmetalliryhmän osalta vannauuni 

Vesan päästöraja-arvo olisi BAT-päätelmien päästötasosta poiketen  

10 mg/Nm3.  

 

BAT-päätelmien päätelmän BAT 43 mukaan sulatusuunien metallipäästöjä voi-

daan vähentää i) ja ii) raaka-ainevalinnoilla tai iii) käyttämällä kuivaa tai puo-

likuivaa pesua yhdessä suodatinjärjestelmän kanssa. Vannauunien metallipääs-

töistä noin 74 % on antimonia. Antimonin määrää pyritään vähentämään lasi-

massassa ja korvaamaan osittain toisella raaka-aineella. Kromia ja nikkeliä 

pääsee savukaasuun vannakivestä. Arseenin, tinan ja vanadiinin pitoisuuksia ei 

ole tutkittu, mutta niitä ei ole raaka-aineissa eikä vannan materiaaleissa. 

 

Ympäristön tila ja toiminnan vaikutukset ympäristöön  

 

Vesistö ja vaikutukset vesistöön 

 

Tehdas sijaitsee Äimäjärven rannalla. Järvi on pitkä, matala ja kapea. Äimäjär-

ven tilaa on seurattu 1960-luvulta lähtien. Järven tila on välttävä, sitä vaivaavat 

sinileväesiintymät. Järvi on suosittu kalavesi ja tärkeä lähivirkistysalue, minkä 

vuoksi sitä on pyritty kunnostamaan. Äimäjärveä rehevöittävät ravinnevalu-

mat, pääasiassa maataloudesta peräisin oleva hajakuormitus. Lisäksi virtaus 

järven päästä päähän on hyvin hidas. Virtauksen parantamiseksi on järven ylit-

tävälle kannakselle rakennettu putkisiltoja. Rannoille on myös tehty valuma-

altaita ja järven roskakalakantaa on vähennetty tehokalastuksella. Yhtiö seuraa 

järven happipitoisuutta ja hapen kylläisyysastetta kuukausittain. Vuosina 

2013–2015 hapen kylläisyysaste on ollut 80–100 % kolmea mittauskertaa lu-

kuun ottamatta. 

 

Tehtaalla ei ole vaikutusta Äimäjärven virkistyskäyttöön. Tehdas sijaitsee jär-

ven keskiosiossa, läheisyydessä on rantasaunoja, mutta ei yleistä uimarantaa. 

Tehdas aiheuttaa lämpökuormaa järveen. Lämpökuorma pitää järven jokseen-

kin sulana ainoastaan muutaman neliömetrin alueelta prosessiveden purkuput-

ken suun läheisyydessä. Talvikuukausina veden kierto voi jopa parantaa järven 

happitilannetta. Tehtaan toiminnalla ei myöskään ole vaikutusta Äimäjärven 

kalakantaan tai vesilintujen pesintään ja viihtyvyyteen. 

 

Ilmanlaatu ja ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

 

Kanta-Hämeen alueella on tehty ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksia vuo-

sina 2001–2002 sekä 2014. Uudemmassa tutkimuksessa oli mukana 303 näy-

tealaa, joista kolme sijaitsi Iittalan tehtaan läheisyydessä. Tutkimuksen perus-
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teella ilmanlaatu laitoksen välittömässä läheisyydessä on tutkimusalueen kes-

kiarvoa. Laitoksen läheisyydessä neulasten booripitoisuus oli keskiarvoa kor-

keammalla tasolla, samoin sammalen sisältämistä alkuaineista kadmium. Myös 

sammalen sinkki oli hieman keskiarvoa suurempi. Humuksen alkuainepitoi-

suudet ovat joko keskiarvossa tai sen alapuolella. Noin yhdeksän kilometrin 

etäisyydellä sijaitsevilla seuraavaksi lähimmillä näytepisteillä neulasten boori-

pitoisuus oli tutkimusalueen keskiarvoa.  

 

Iittalan tehtaan läheisyydessä ei ole muita merkittäviä typenoksidi- tai hiukkas-

päästölähteitä. Laitoksen alueen männyn neulasissa on havaittu typpipitoi-

suutta, mutta selkeästi vähemmän kuin Hämeenlinnan alueella keskimäärin. 

Typpipitoisuuden perusteella laitoksen alueella on Kanta-Hämeessä keskimää-

räistä paremmat ympäristöolot. Typpipitoisuuden keskiarvo on laskenut mer-

kittävästi vuoden 2002 tuloksiin verrattuna. 

 

Vuonna 1994 fluoripäästöjen leviämistä koskevassa bioindikaattoritutkimuk-

sessa on todettu, että lähialueen fluoridipitoisuus ovat korkeimpien olemassa 

olevien ulkomaisten ohjearvojen suuruusluokkaa. Savupiippua korotettiin hie-

man alle 10 metriä, jonka jälkeen lähialojen pitoisuuksien arvioitiin jäävän hie-

man alle terveysvaikutusten perusteella asetettujen suositusrajojen. Fluoripääs-

töt aiheutuvat opaalilasin valmistuksesta, jonka valmistusmäärä on laskenut 

huippuvuosista murto-osaan. 

 

Tehtaan haitallisimmat ympäristövaikutukset ovat happamoitumista ja kasvi-

huoneilmiötä aiheuttavat typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt ilmaan sekä hiuk-

kaspäästöt. 

 

Päästöjen vähentämisen ja ympäristöhyötyjen kustannukset 

 

Hakemukseen liitetyssä selvityksessä typenoksidipäästöistä ja niiden vähentä-

misestä on todettu, että European Environment Agency on laskenut vuonna 

2011 julkaistussa Revealing the costs of air pollution from industrial facilities 

in Europe -raportissa typenoksidipäästöjen aiheuttamien vahinkojen kustan-

nuksia. Kustannukset on laskettu kahdella tavalla. VSL = the value of statisti-

cal life ja kustannus perustuu päästöistä aiheutuvien kuolemantapauksien mää-

rään. VOLY = the value of life year ja kustannus perustuu päästöistä aihetuvan 

oletetun elinajan lyhentymiseen. Julkaisussa on laskettu kustannukset vuodelle 

2010 ja 2020. Hakemukseen liitetyssä selvityksessä hiukkaspäästöistä ja niiden 

vähentämisestä on todettu, että Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 

on vuonna 2018 julkaissut Ilmansaasteiden haittakustannusmallin Suomelle 

(IHKU). Kustannusmallin avulla voidaan laskea karkeat arviot pienhiukkasille 

altistumisen vuoksi menetettyjen elinvuosien kustannuksia (VOLY) sekä elä-

män tilastollinen keskiarvo (VSL). 

 

Hakemuksen mukaan vannauuni Vesan hiukkaspäästöjen vähentämiseksi ei ole 

tällä hetkellä sellaista tekniikkaa, jolla BAT-päätelmien mukaiset päästötasot 

saavutettaisiin. Arviolta 3–5 % vähennyksen tuo lasinsirujen uudelleensulatuk-

sen aloittaminen. Lasimassan muutoksen vuonna 2021 odotetaan myös vähen-

tävän hiukkaspäästöjä. Karkeasti arvioiden vannauuni Vesan hiukkaspäästöjen 

vähentäminen BAT-päätelmien mukaiselle päästötasolle suodattamalla ja lasi-

massan muutoksella maksaa vähintään 2,25 miljoonaa euroa. Hiukkassuodatti-

men kustannus on iso, koska sillä ei saa toimivaa ratkaisua. Riski kattaa käy-

tännössä epäpuhtaan lasimassan ja uunin paineen vaihtelun, jotka aiheuttavat 
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muun muassa tuotanto-ongelmia. Paineen vaihtelu aiheuttaa myös epäpuhdasta 

palamista ja sitä kautta hallitsemattomia päästöjä. Tuotannon arvon menetyk-

sen lisäksi aiheutuu raaka-aineiden ja energian tuhlausta.  

 

Hiukkaspäästöjen päästötason ylitys on vuonna 2018 ollut noin 4,5 tonnia. 

IHKU-mallilla laskettuna primäärihiukkaspäästön aiheuttama VSL:n keskiarvo 

on 108.000 euroa ja VOLY:n keskiarvo on 45.000 euroa. Mikäli laskentaan 

otetaan mukaan myös NOx-päästöjen aiheuttama sekundäärinen pienhiukkas-

päästöjen kasvu, on päästötason ylittävä osuus noin 15,5 tonnia. Tällöin VSL:n 

keskiarvo on 123.500 euroa ja VOLY:n keskiarvo on 51.665 euroa. Toimimat-

toman savukaasuputkiston riski tuotannolle on suuri ja myös sen ympäristövai-

kutus on helposti paljon suurempi kuin VOLY keskiarvo. 

 

Hakemuksen mukaan typenoksidipäästöjen vähentämiseksi ei ole tällä hetkellä 

sellaista tekniikkaa, jolla BAT-päätelmien mukaiset päästötasot saavutettaisiin. 

Lasinsirun uudelleensulatus tuo pientä parannusta, mutta ei merkittävää vähen-

nystä. Uunin säädöillä ja varovaisella tiivistämisellä on saatu päästövähennyk-

siä. Vannauunien seuraavien remonttien arvioidut ajankohdat ovat vuosina 

2024 ja 2027, jolloin uudet tekniikat otetaan huomioon. Karkeasti arvioiden 

vannauuni Vesan typenoksidipäästöjen vähentäminen investoimalla uuteen tek-

niikkaan, lasimassan muutoksella sekä näihin liittyvillä asiantuntijapalveluilla 

on kustannukseltaan 2,65 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on suuri, koska sii-

hen sisältyy epäonnistumisen riski ja tuotannon joustavuuden menetys. Lisäksi 

lisäkustannuksia syntyy lasimassan valuttamisesta hukkaan ja kemikaalien ku-

lutuksen kasvusta, mikä osaltaan lisää päästöjä.  

 

Typenoksidien päästötason ylitys on vuonna 2018 ollut 15,52 tonnia. Vuoden 

2010 arviokustannuksilla VSL on 57.828 euroa ja VOLY on 22.194 euroa. 

Vuoden 2020 arviokustannuksilla VSL on 82.303 euroa ja VOLY on 31.117 

euroa. Riskit huomioon ottaen on mahdollista, että kustannukset ympäristön 

kannalta ovat suuremmat kuin VOLY-kustannus. 

 

Kemikaalien varastointi ja käsittely 

 

Iittalan tehtaalla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 11.3.2014 an-

tama päätös nro 6040/36/2013 terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemi-

kaalien laajamittaisesta käsittelystä ja varastoinnista. Päätöksessä on annettu 

määräyksiä muun muassa kemikaalien varastoinnista, onnettomuuksien estä-

misestä ja niihin varautumisesta sekä henkilökunnan koulutuksesta. Tukesin 

17.7.2019 aluehallintovirastolle hakemuksen johdosta antaman lausunnon mu-

kaan tehtaalle tehdään tarkastuksia viiden vuoden välein. Edellinen tarkastus 

on pidetty kesäkuussa 2019. 

 

Tuotannossa käytettävät kemikaalit varastoidaan siiloissa mäkihallin raaka-

ainevarastossa. Hapotukseen käytettävät nestemäiset raaka-aineet ja kemikaalit 

sekä jätevedet varastoidaan tiivisrakenteisissa suoja-altaissa. Laitokselle on 

laadittu sisäinen pelastussuunnitelma.  

 

Häiriö- ja onnettomuustilanteet 

 

Tehtaalla on tehty ympäristöriskien arviointi. Tunnistetut riskit liittyvät kemi-

kaalien käsittelyyn ja varastointiin, joista voi aiheutua muun muassa tulipalo 
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tai kemikaalien kulkeutuminen laitoksen lattialle, viemäriin, maaperään tai Äi-

mäjärveen. Laitokselle on laadittu erillinen suunnitelma ”Kemikaalit tulipaloti-

lanteessa”, jossa esitetään keinot muun muassa kemikaalien ja sammutusve-

sijätevesien hallitsemiseksi ja talteen keräämiseksi tulipalotilanteessa. 

 

Hakemuksen täydennyksen mukaan palo- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyen 

on tehty jatkuvaa parannusta. Tehtaan palo-osastointia on parannettu, varavoi-

makone on siirretty ulkoa sisälle ja tehtaan happisäiliö on siirretty kauemmaksi 

palavista materiaaleista ja liikennereiteistä. Samalla happisäiliö ja höyrystimet 

on vaihdettu uusiin. 

 

Yhtiön 13.10.2019 aluehallintovirastolle antaman vastineen mukaan tehtaalla 

on valvomohenkilökunta paikalla ympäri vuorokauden valvomassa prosessien 

toimintaa ja turvallisuutta. Käytössä on lisäksi prosessivalvontajärjestelmä, 

joka hälyttää heti, mikäli arvot eivät ole sallituissa rajoissa tai prosessilaitteissa 

on häiriöitä. Siten ongelmatilanteisiin voidaan reagoida heti ja ennaltaehkäistä 

hätätilanteiden muodostuminen. Omavalvonnan lisäksi toimintaa tarkastetaan 

vuoden aikana useiden eri viranomaisten toimesta. Esimerkiksi palotarkastus 

tehdään vuosittain. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Ratkaistavana oleva asia  

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään käsitellyt Iittalan lasi-

tehtaan toiminnan ympäristölupaa koskevan ympäristönsuojelulain 71 §:n ja 

80 §:n mukaisen hakemuksen. Aluehallintovirasto on todennut tarkistaneensa 

ympäristöluvan vastaamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaati-

muksia ja muuttanut ympäristöluvan lupamääräykset kokonaisuudessaan. Tosi-

asiassa aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään myös poiken-

nut parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia kuvaavista BAT-päätel-

mistä ympäristönsuojelulain 78 §:n nojalla. Hallinto-oikeus toteaa, että hallin-

tolain 44 §:n säännös päätöksen selkeyden sisältövaatimuksista huomioon ot-

taen ratkaisu BAT-päätelmien päästötasoista poikkeamisesta olisi perusteltua 

ilmetä lupaviranomaisen päätöksen ratkaisussa.  

 

Koska päätöksen sisältö ei kuitenkaan ole jäänyt mainitusta puutteesta huoli-

matta epäselväksi, on asiassa muutoksenhakijoiden vaatimuksista arvioitava, 

onko aluehallintoviraston päätöstä muutettava valituksissa vaaditulla tavalla. 

Asiassa tulee arvioitavaksi, onko aluehallintovirasto voinut määrätä ympäris-

tönsuojelulain 78 §:n mukaiset lasin valmistuksen BAT-päätelmien päästöta-

soja lievemmät raja-arvot erityisesti vannauuni Vesan typen oksidien, hiukkas-

ten ja metallien päästöjen osalta sekä vannauuni Vihtorin hiukkaspäästöjen 

osalta, sekä muutoinkin poiketa BAT-päätelmissä esitetystä muun ohella siten, 

ettei BAT-päätelmissä esitettyä ole suoraan sovellettu upokasuunien päästö-

raja-arvoihin. Lisäksi on arvioitava, onko valituksenalaisessa päätöksessä an-

nettu lain ja BAT-päätelmien mukaiset riittävät määräykset laitoksen kemikaa-

lien varastoinnista ja käsittelystä, varautumisesta häiriötilanteisiin, päästöjen 

mittaamisesta ja tarkkailusta sekä jätevesien käsittelystä. 

 

BAT-päästötasoista poikkeaminen 

 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan asettaa BAT-
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päästötasoja lievemmät päästöraja-arvot, jos BAT-päästötasot johtaisivat koh-

tuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyi-

hin laitoksen maantieteellisen sijainnin tai teknisten ominaisuuksien taikka 

paikallisten ympäristöolojen vuoksi. Mainitun lainkohdan yksityiskohtaisten 

perustelujen (HE 214/2013 vp) mukaan kyse on kokonaisharkinnasta, jossa eri 

tekijöitä verrataan keskenään lopputulokseen pääsemiseksi. Perustelujen mu-

kaan lähtökohtaisesti paras käyttökelpoinen tekniikka on, määritelmänsä mu-

kaisesti, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista, joten päätelmissä ku-

vatun tekniikan aiheuttamia kustannuksia ei sinänsä voitaisi pitää toimialalla 

yleisesti kohtuuttomina. Olemassa olevilla laitoksilla uuden tekniikan käyt-

töönoton aiheuttamat kustannukset saattaisivat kuitenkin olla kohtuuttomat sen 

vuoksi, että tekniikan asentaminen vanhoihin rakenteisiin ja prosesseihin on 

yleensä vaikeampaa ja kalliimpaa kuin käyttöönotto uudella laitoksella. Edel-

leen hallituksen esityksessä on todettu laitoksen maantieteelliseen sijaintiin 

viitaten, että laitoksen päästöillä voi olla isompi tai pienempi paikallinen mer-

kitys, päästöjen määrän, päästöpaikan, päästöjen luonteen ja paikallisen ympä-

ristön sietokyvyn mukaan. Laitoksen tekniset ominaisuudet vaikuttavat siihen, 

millaisin kustannuksin paras käyttökelpoinen tekniikka voidaan ottaa käyttöön 

laitoksella. 

 

BAT-päätelmiä sovelletaan lasin valmistukseen, kun sulatuskapasiteetti ylittää 

20 tonnia päivässä. Ympäristönsuojelulain 72 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa ver-

tailuasiakirjassa, eli niin sanotussa BREF-asiakirjassa (Best Available Techni-

ques (BAT) Reference Document fot the Manufacture on Glass, European  

Comission, 2013) jaetaan lasinvalmistus kolmeen kategoriaan sulatuskapasi-

teetin mukaan: suuret laitokset, joiden sulatuskapasiteetti on yli 500 t/d, keski-

kokoiset laitokset, joiden sulatuskapasiteetti on 100–500 t/d, ja pienet laitok-

set, joiden sulatuskapasiteetti on 25–100 t/d. Iittalan lasitehtaan sulatuskapasi-

teetti ylittää juuri BAT-päätelmien soveltamisalan rajan ollen 20 t/d. 

 

Vuosina 2009–2018 tehtyjen mittausten perusteella vannauuni Vesan hiukkas-

päästö on vaihdellut välillä 120–492 mg/m3 ja vannauuni Vihtorin  

146–323 mg/m3. Tuloksissa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Lasiteolli-

suuden BAT-päätelmien kohdan 1.5.1 taulukossa 28 sulatusuunien hiukkas-

päästöjen BAT-päästötasoksi on asetettu < 10–20 mg/m3. Aluehallintovirasto 

on lupamääräyksessä 1 asettanut vannauuni Vesan hiukkasten päästötasoksi 

400 mg/m3 ja lupamääräyksessä 2 vannauuni Vihtorin hiukkasten päästöta-

soksi 200 mg/m3. Lasiteollisuuden BAT-päätelmien kohdan BAT 38 mukaiset 

tekniikat hiukkaspäästöjen vähentämiseksi eivät yhtiön mukaan sovellu nykyi-

sille lasimassalle tai vannauuneille. Hiukkaspäästöjä on vähennetty muun mu-

assa reseptejä kehittämällä.  

 

Vuosina 2009–2018 tehtyjen mittausten perusteella vannauuni Vesan typenok-

sidipäästö on vaihdellut välillä 2 748–3 765 mg/m3. Tuloksissa ei ole huomi-

oitu mittausepävarmuutta. Lasiteollisuuden BAT-päätelmien kohdan 1.5.2 tau-

lukossa 30 sulatusuunien typenoksidipäästöjen BAT-päästötasoksi on asetettu 

< 500–1 500 mg/m3. Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 1 asettanut van-

nauuni Vesan typenoksipäästötasoksi 3 200 mg/m3. Lasiteollisuuden BAT-pää-

telmien päätelmän BAT 39 mukaiset tekniikat typenoksidipäästöjen vähentä-

miseksi eivät yhtiön mukaan sovellu nykyiselle vannauunille. Typenoksidi-

päästöjä on pyritty ja edelleen pyritään vähentämään muun muassa lisäämällä 

lasinsirun määrää sulatuksessa.  
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Vuonna 2017 tehdyn mittauksen perusteella vannauuni Vesan laajan metalli-

ryhmän päästö oli 10,9 mg/m3. Lasiteollisuuden BAT-päätelmien kohdan 1.5.5 

taulukossa 33 sulatusuunien laajan metalliryhmän BAT-päästötasoksi on ase-

tettu < 1–5 mg/m3. Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 1 asettanut van-

nauuni Vesan laajan metalliryhmän päästötasoksi 10 mg/m3. Hakemuksen mu-

kaan merkittävin metallipäästö johtuu antimonista, joka on lasimassan perus-

raaka-aine, eikä sen korvaaminen kokonaisuudessaan ole mahdollista.  

 

Hiukkaspäästöt ja typenoksidipäästöt ovat mittausten perusteella olleet teh-

dystä kehitystyöstä huolimatta merkittävästi suuremmat kuin BAT-päätelmissä 

asetetut päästötasot. BAT-päätelmissä mainitut tekniikat ovat lähtökohtaisesti 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Saadun selvityksen perusteella päästö-

jen vähentäminen edellyttäisi kuitenkin suuria muutoksia tuotantoprosessiin ja 

uuden tekniikan laajamittaista käyttöönottoa koko tuotantoprosessissa. Yhtiön 

lasimassa sisältää booria, mikä aiheuttaa ongelmia savukaasujen käsittelyyn. 

BAT-vertailuasiakirjan päätelmässä BAT 38 on todettu, että mikäli raaka-aine 

sisältää esimerkiksi booria, se voi lisätä merkittävästi sulatusuunin pölypääs-

töjä. BREF-asiakirjan kohdassa 4.4.1. on puolestaan todettu, että savukaasujen 

koostumuksen ja lämpötilan hallinta sekä suodatinmateriaalin valinta ovat tär-

keitä seikkoja boorista aiheutuvan hiukkaspäästön pienentämiselle.  

 

Hakemuksessa on jossain määrin yleisellä tasolla arvioitu päästöjen vähentä-

misen tekniikan käyttöönoton kustannuksia. Lisäksi on esitetty laskennalliset 

päästöjen vähentämisen ja ympäristöhyödyn kustannukset sekä hiukkas- että 

typenoksidipäästöjen osalta. Hakemuksesta annetussa Hämeen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa todetulla tavalla hakemuksessa ei 

ole tarkalleen esitetty muun ohella sitä, mistä kustannukset syntyvät. Hake-

muksen yleisluontoisuudesta huolimatta voidaan todeta, että kustannukset 

hiukkaspäästöjen ja typenoksidipäästöjen vähentämiseksi olisivat jo tehdystä 

kehitystyöstä huolimatta mittavia. Kustannuslaskelman mukaan vannauuni Ve-

san investointi lasimassan muutokseen sekä pölypäästöjen suodattamiseen 

BAT-päästötason saavuttamiseksi maksaa noin 2,25 miljoonaa euroa ja ty-

penoksidien vähentämiseksi tarvittavaan uuteen tekniikkaan ja lasimassan 

muutoksen investointikustannus on noin 2,65 miljoonaa euroa. Hakemuksen 

mukaan investointeihin liittyy myös paljon epävarmuutta siitä, saavutetaanko 

niillä BAT-päästötasot. Toisaalta esimerkiksi hiukkaspäästöjen BAT-poik-

keaman aiheuttamat laskennalliset haittakustannukset olisivat altistumiselle 

menetettyjen elinvuosien keskiarvokustannuksena (VOLY) 51.665 euroa ja 

elämän tilastollisena keskiarvona (VSL) 123.500 euroa.  

 

Lupamääräyksessä 6 siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla yhtiö on velvoitettu 

tekemään teknis-taloudellinen selvitys mahdollisuuksista vähentää ilmapääs-

töjä. Edellä mainittu, laitoksen toiminnan pienuus, vannauunien ikä, päästökor-

keus ja kokeilut eri suodattimien käytöstä päästöjen vähentämiseksi sekä bio-

indikaattoriselvitys, alueen muut päästölähteet, ilmanlaatu ja aluehallintoviras-

ton päätöksen perustelut huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että BAT-

päästötasojen saavuttaminen johtaisi kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin 

verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin laitoksen teknisten ominaisuuk-

sien vuoksi. Siten aluehallintovirasto on voinut valituksenalaisesta päätöksestä 

ilmenevällä tavalla myöntää ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti BAT-

päästötasoja lievemmät typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvot vannauu-

neille eikä aluehallintoviraston päätöstä ole muutoksenhakijoiden esittämillä 

perusteilla syytä muuttaa mainituilta osin.  
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Valituksessa on esitetty, että ilmapäästöille ei ole annettu raja-arvoja mattaus-

prosessin fluoridipäästöjä lukuun ottamatta. Hallinto-oikeus toteaa, että lupa-

määräyksissä 1–3 on asetettu vannauuneille ja isoille upokasuuneille ilmapääs-

töjen raja-arvot hiilimonoksidille, hiukkasille, typen ja rikin oksideille, kloori- 

ja fluorivedylle sekä metalleille. Lupamääräyksessä 4 on asetettu raja-arvo 

mattausprosessista aiheutuvalle fluorivetypäästölle. Annettuja määräyksiä voi-

daan pitää riittävinä lasitehtaan raaka-aineet ja niistä aiheutuvat ilmapäästöt 

huomioon ottaen eikä määräyksiä ole tarpeen muuttaa valituksessa esitetyn pe-

rusteella. 

 

Upokasuunit 

 

Tehtaalla on lisäksi käytössä 23 pientä upokasuunia, joiden lastauskapasiteetti 

on 40–450 kg. Uunit toimivat panosperiaatteella, joten niiden päästöt ovat syk-

littäisiä. Kaikkia uuneja ei käytetä päivittäin. Upokasuunien päästöt ilmaan 

vaihtelevat uunista riippuen. Isojen upokasuunien (Jokke ja Late) hiukkas- ja 

typenoksidipäästöt ylittävät tehtyjen mittausten perusteella BAT-päästötasot. 

Lasinvalmistuksen BAT-päätelmiä sovelletaan lasinvalmistukseen, jossa sula-

tuskapasiteetti on yli 20 tonnia päivässä. Hallinto-oikeus toteaa, että uunien 

pieni koko ja niiden käyttötapa huomioon ottaen upokasuuneihin ei suoraan 

sovelleta lasin valmistuksen BAT-päätelmiä eikä päästöraja-arvoja ole ollut 

tarpeen asettaa BAT-päätelmien mukaisesti. Näin ollen aluehallintovirasto on 

BAT-päätelmiä ympäristönsuojelulain 75 §:n 3 momentissa tarkoitetulla ta-

valla soveltaen voinut antaa lupamääräyksessä 3 esitetyt raja-arvot ilmaan joh-

dettaville päästöille.  

 

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen 

 

Valituksissa on vaadittu jätevedenpuhdistamon rakentamista. Saadun selvityk-

sen perusteella mattausprosessin, mänkilaitoksen ja lattioiden pesuvedet kerä-

tään kontteihin ja toimitetaan edelleen jätevesien käsittelyyn. Hakemuksen 

mukaan yhtiö on suunnitellut mänkilaitoksen ja lattioiden pesuvesien käsitte-

lyä varten omaa panosperiaatteella toimivaa jätevedenpuhdistamoa, jonka jäl-

keen vedet voitaisiin johtaa kunnan jätevesiviemäriin. Mattausprosessin jäte-

vedet kerätään jatkossakin konttiin, koska niiden määrä on vähäinen ja niiden 

puhdistaminen panospuhdistamolla on arvioitu hankalaksi. Lupaa jätevesien-

käsittelylaitokselle ei ole haettu eikä hakemuksessa ole siten esitetty tarkempaa 

suunnitelmaa jätevesien käsittelylaitoksen rakentamiseksi.  

 

Lupamääräyksen 9 mukaan mattausprosessin jätevedet sekä haitta-aineita mer-

kittävästi sisältävät jätevedet on kerättävä talteen ja toimitettava käsiteltäväksi 

laitokseen, jolla on ympäristölupa tai vastaava lupa vastaanottaa kyseisiä jäte-

vesiä. Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan päätöksessä on an-

nettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöistä ja jätteistä. Hakemuk-

sessa esitetty ja lupamääräys 9 huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että 

jätevesien kerääminen kontteihin ja niiden toimittaminen asianmukaiseen kä-

sittelyyn on riittävä eikä määräystä jätevesien käsittelylaitoksen rakentamiselle 

ole ollut tarpeen antaa ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Selvyyden 

vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen mukaan jäähdytysvesiä ei ole 

ollut tarkoitus johtaa suunnitellulle jätevedenpuhdistamolle. Äimäjärveen joh-

dettavasta vedestä pieni osuus on peräisin jälkikäsittelyprosessista, minkä 

vuoksi vesi sisältää muun muassa metalleja. Näin ollen kyseistä vettä voidaan 
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pitää ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettuna jäte-

vetenä. Ottaen kuitenkin huomioon jäteveden vähäisen määrän ja metallien 

alhaisen pitoisuuden jätevedessä, ei lupapäätöstä ole tarpeen muuttaa valituk-

sessa esitetyn perusteella ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 

 

Mittaus- ja valvontatoimet reaaliaikaisesti 

 

Lupamääräyksen 19 mukaan vannauunien (Vesa ja Vihtori) sekä yhden suuren 

upokasuunin savukaasuista on vähintään kerran vuodessa mitattava seuraavat 

pitoisuudet (mg/Nm3): NOx, CO ja hiukkaset, vähintään kerran kahdessa vuo-

dessa raskasmetallit (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V ja Sn) 

sekä vähintään kerran neljässä vuodessa SO2, HCl ja HF. Lupamääräyksen 20 

mukaan mattausprosessin kaasupesurin poistoilmasta on vähintään kerran kah-

dessa vuodessa mitattava HF-, HCl- ja hiukkaspitoisuudet. BAT-päätelmien 

päätelmän BAT 7 alakohdan (iii) mukaan pöly-, NOx- ja SO2- päästöjä on seu-

rattava jatkuvien tai vähintään kahdesti vuodessa tehtävien mittausten perus-

teella. Alakohdan (vi) mukaan HCl-, HF-, CO- ja metallipäästöjen määräai-

kaismittaukset tehdään etenkin, jos käytetään tällaisia aineita sisältäviä raaka-

aineita.  

 

Saadun selvityksen perusteella typenoksidipäästöt sekä hiukkas- ja metalli-

päästöt ovat pääosin peräisin käytetyistä raaka-aineista. Hakemuksen mukaan 

muun muassa raaka-aineseoksiin on tehty pieniä muutoksia, joilla on pyritty 

vähentämään laitoksen toiminnan aiheuttamia päästöjä ilmaan. Sulatusuunit 

käyttävät matalarikkistä maakaasua, josta ei synny rikkidioksidipäästöjä. Pieni 

määrä rikkidioksidipäästöstä on peräisin raaka-aineesta. Rikkidioksidipitoisuus 

on tehtyjen mittausten mukaan ollut merkittävästi alle BAT-päästötason. Hal-

linto-oikeus toteaa, että edellä mainittu, toiminnan laajuus ja käytettävän 

raaka-aineseoksen lähes vakiintunut koostumus huomioon ottaen määrättyä 

tarkkailutiheyttä voidaan pitää riittävänä toiminnasta aiheutuvien päästöjen 

selvittämiseksi eikä tarkkailua ole tarpeen muuttaa valituksissa esitetyillä ta-

voilla. 

 

Lupamääräyksessä 23 yhtiö on velvoitettu osallistumaan vaikutusalueen il-

manlaadun yhteistarkkailuohjelmaan valvontaviranomaisen hyväksymällä ta-

valla. Hallinto-oikeus toteaa, että valvontaviranomainen voi yhteistarkkailuoh-

jelmaa hyväksyessään määrätä ilmanlaadun mittauksen tehtäväksi laitoksen 

läheisyydessä ja näin ollen määräystä voidaan pitää riittävänä ympäristönsuo-

jelulain 64 § huomioon ottaen.  

 

Vaaratilanteet  

 

Lasitehtaan ympäristöriskien arvioinnissa merkittävimmiksi ympäristöriskiksi 

on arvioitu tulipalo, josta aiheutuvista savukaasuista voi olla haittaa lähialueen 

asukkaille. Hätätilanteita varten laitoksella on palo- ja pelastussuunnitelma 

sekä erillinen suunnitelma ”Kemikaalit tulipalotilanteessa”. Laitoksen kemi-

kaalien teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista. Turvatekniikan kes-

kus on myöntänyt luvan kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sekä valvoo 

myöntämäänsä lupaa. Aluehallintoviraston lupapäätöksessä häiriö- ja poik-

keustilanteiden varalle on annettu lupamääräykset 16 ja 17. Tulipalotilanteessa 

muun muassa tulipalon sammuttaminen ja vahinkojen rajaaminen sekä väestön 

tiedottaminen kuuluu pelastuslain (379/2011) 32 §:n mukaan pelastusviran-
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omaiselle. Edellä mainittu huomioon ottaen hallinto-oikeus pitää ympäristölu-

papäätöksessä vahinko- ja onnettomuustilanteita varten annettuja määräyksiä 

riittävänä.  

 

Lupapäätökseen kuulumattomat seikat 

 

Asiassa esitetyt vaatimukset siltä osin, kuin ne koskivat vesilain mukaista lu-

paa, valvontaviranomaisen valvontatoimia, kuten yllätystarkastusten tekemistä 

laitokselle, ympäristörikoksia ja toiminnan keskeyttämisvaatimuksia sekä uhan 

asettamista eivät tule tämän asian käsittelyn yhteydessä ratkaistaviksi. Ympä-

ristöluvassa ei ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentti ja toisaalta ympäris-

tönsuojelulain 18 luvun säännökset huomioon ottaen voida asettaa sanktioita, 

uhkasakkoja, määrätä toimintaa keskeytettäväksi tai asettaa muita ehtoja luvan 

noudattamatta jättämisen varalta. Ympäristöluvassa annettavat määräykset 

kohdistuvat toiminnanharjoittajaan, eikä luvassa voida asettaa valvontaviran-

omaisen toimintaan kohdistuvia velvoitteita. 

 

Lopputulos 

 

Kun otetaan huomioon edellä mainitut perustelut ei aluehallintoviraston vali-

tuksenalaista päätöstä ole hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten johdosta syytä 

muuttaa, vaan valitukset on hylättävä.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Ympäristönsuojelulaki 71 § 3 momentti ja 72 § 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä pää-

töstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuk-

sen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 

päätökseen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumerot 

 01382/19/5129 

01385/19/5129 

01423/19/5129 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kirsi Stark ja Arto 

Hietaniemi, tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen sekä luon-

nontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara Juopperi. Asian on esitellyt 

Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Arto Hietaniemi 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen  Saara Juopperi 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumerot 

 01382/19/5129 

01385/19/5129 

01423/19/5129 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Apple Times Oy / , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

Fiskars Finland Oy Ab 

 

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Hämeenlinnan kaupunginhallitus 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




