
Teollisuuspäästödirektiivissä (Industrial Emissions Directive, IED) on 
kysymys eri teollisuuslaitoksista tulevien päästöjen minimoinnista 
Euroopan Unionin alueella. IED pohjautuu useampaan 
periaatteeseen, joista mainittakoon yhtenäinen lähestymistapa 
pilaantumisen ehkäisemiseksi, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan (BAT) soveltaminen päästöjen vähentämiseksi, maaperän 
suojelu, täytäntöönpano valvonnan ja kansalaisten osallistamisen 
tuella. Euroopan Unionin intressissä on edistää IED:n toimeenpanoa 
saattamalla kaikki toimijat samalle viivalle.   
 
Taustaa 
Teolliset tuotantoprosessit näyttelevät merkittävää osaa ympäristön 
kokonaiskuormituksesta Euroopassa johtuen savukaasupäästöistä, 
jätevesipäästöistä ja jätteistä. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 
säätämä teollisuuspäästödirektiivi 2010/75/EU (IED) on EU:n tärkein 
työkalu, millä säädellään teollisuuslaitosten ympäristöpäästöjä. IED:n 
tavoitteena on saavuttaa ympäristön ja ihmisen terveyden suojelun 
korkea taso vähentämällä teollisuuden haitallisia päästöjä EU:n 
alueella, erityisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) 
paremmalla soveltamisella. IED:n liitteessä I on listattu noin 50.000 
teollisuuslaitosta, joiden täytyy noudattaa jäsenvaltioiden 
lupaviranomaisen myöntämää ympäristölupaa. Tämän luvan tulisi 
sisältää lupamääräyksiä, mitkä on asetettu IED:n periaatteiden ja 
vaatimusten mukaisesti. 
IMPEL on jo tehnyt työtä IED:n toimeenpanon tukemiseksi 
vastuuviranomaisten päivittäisessä työssä. Erityisesti projektit liittyen 
IED:n valvontaan ja luvitukseen mutta myös IRI:t ja DTRT ja easyTools-
projektit tasoittivat tietä IED:n velvoitteiden parempaan 
ymmärtämiseen ja toimeenpanoon. Tämä projekti on seuraava askel 
samojen lähtökohtien saamiseksi IED:n toimeenpanossa Euroopassa. 
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http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Sisältö tiivistettynä 
Projektin tarkoituksena on auttaa saavuttamaan IED:n parempi 
toimeenpano.  Erityishuomio kohdistuu luvituksen, kansalaisten 
osallistamisen ja ympäristötarkastusten ja -valvonnan tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden parantamiseen: 

 vahvistamalla yhteistyötä ja koordinointia eri 
valvontaviranomaisten välillä tähdäten valvonnan resurssien 
virtaviivaistamiseen ja optimointiin; 

 kehittämällä esimerkkejä hyvistä käytännöistä BAT-päätelmien 
soveltamisessa, valvontatyössä, sekä maaperän tilan ja 
pohjaveden pilaantumisen perusselvitysten kokoamisessa; 

 arvioimalla, arvottamalla ja vähentämällä kaikkein 
merkittävimpiä IED:n rikkomuksia; 

 optimoimalla tiedonvaihtoa kansalaisten kanssa ja aktiivisella 
tarkastusten ja valvontatyön tulosten jakamisella kansalaisille;  

 kehittämällä reagointia vakaviin ympäristöön liittyviin 
valituksiin, poikkeamiin ja onnettomuuksiin; 

 luomalla ja käyttämällä sähköisiä muistilistoja tarkastuksilla ja 
valvontatyössä tavoitteena työn tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden helpompi mittaaminen ja arviointi. 

 
Toivottu tulos  
Projektiryhmä valmistelee vuosittain teknisen työryhmän tyyppisiä 
yhteisiä tapaamisia isommalle osallistujamäärälle. Näissä työryhmissä 
esitellään ja keskustellaan kansallisten viranomaisten 
lähestymistavoista, tuetaan tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä, 
järjestetään yhteisiä valvontakäyntejä ja tuetaan IED:n toimeenpanoa. 
Samanaikaisesti kehitetään uusia luvitusta ja valvontaa tukevia 
työkaluja. Sovelletaan IMPELin jo kehittämiä työkaluja, kuten IRAM. 
Kehitetään sähköisiä muistilistoja tarkastusten tueksi ja lomakkeita 
tarkastuskertomusten aktiiviseen julkaisemiseen internetissä. 
Tarkastellaan erityisaiheita kuten BATin yhtenäinen toimeenpano, 
perustilaselvitysten sisältö, toiminnanharjoittajan omavalvonnan 
laajuus ja raportointivelvollisuus. Projektin alussa päätettiin, että 
projektin tulisi pyrkiä tuottamaan opaskirja, joka antaisi käytännön 
ohjeita IED:n eri näkökohdista.  Opaskirja kokoaa yhteen IMPELin 
aikaisemman työn tulokset ja tämän projektin tulokset.  Seuraavassa 
vaiheessa on tarkoitus vierailujen avulla tukea kansallisia viranomaisia 
IMPELin kehittämien työkalujen käytössä ja seurata niiden käyttöä.  
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
http://www.impel.eu/tools/easytools-risk-assessment/
https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

