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Jätteen käsittelytoiminnan vakuus, YSL 59 § 

• Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on 
asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa 
tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.  

• Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella 
katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa 
ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon 
ottaen vähäiset. 

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta 
jättämisen edellytyksistä. 
» YSA 6 §, Lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta   
» Jos toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai 

loppukäsittelyä, lupahakemuksessa on oltava selvitys: 
» 7) ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesta vakuudesta; 
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• Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan eli 
jätettä hyödyntävän tai loppukäsittelevän on 
asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja muiden toiminnan lopettamisessa 
ja sen jälkeen tarvittavien toimien 
varmistamiseksi.  

• Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos 
jätehuollon kustannukset toimintaa 
lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut 
seikat huomioon ottaen vähäiset. 

» Vakuusvaatimus on ehdoton vain kaatopaikan 
ympäristöluvan yhteydessä. 
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Vakuuden määrä, YSL 60 § 

• Vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien 
hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja 
toimintaa varten annettavat määräykset.  

• Kaatopaikan vakuuden on katettava myös kaatopaikan 
sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkailusta sekä 
suotovesien ja -kaasujen käsittelystä ja muusta 
jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset vähintään 30 
vuoden ajalta, jollei toiminnanharjoittaja osoita muuta 
riittäväksi.  

• Kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on katettava myös 
kustannukset, jotka aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella 
olevan, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin 
määritetyn maa-alueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. 

• Ympäristöluvassa on määrättävä, että toiminnanharjoittaja 
kerryttää kaatopaikan, kaivannaisjätteen jätealueen ja muun 
pitkäaikaisen toiminnan vakuutta siten, että vakuuden määrä 
vastaa koko ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, 
joita toiminnan lopettaminen ja jälkihoito arviointihetkellä 
aiheuttaisivat.   
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Vakuuden asettaminen ja voimassaolo, YSL 61 § 

• Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä 
säädetystä vakuudesta ja sen asettamisesta.  

• Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. 
• Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu 

ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.   

• Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun 
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. 

• Kaivannaisjätteen jätealuetta koskeva vakuus on asetettava ennen 
kuin jätealueelle ryhdytään sijoittamaan kaivannaisjätettä.   

• Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein 
uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien 
suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. 

• Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä 
ennen vakuuden voimassaolon päättymistä. Kaatopaikan 
vakuuden on oltava voimassa kaatopaikan sulkemisen jälkeisen 
tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka.   

• Lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun 
toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa. Vakuus voidaan 
vapauttaa myös osittain. 
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• Lupaviranomainen velvoittaa lupapäätöksessä luvansaajan asettamaan 
vakuuden, joka asetetaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen eduksi. 

• Vakuudeksi voidaan hyväksyä takaus, vakuutus tai pantattu talletus, 
joka on ammattimaisen pankki-, vakuutus- tai muun rahoituslaitoksen 
antama.  

• Koska konsernitakaus tai yksityisen henkilön antama takaus edellyttävät 
jatkuvaa takaajan vakavaraisuuden arviointia ja seurantaa, ne eivät ole 
hyväksyttäviä vakuusmuotoja.  

• Myöskään kunnan antama vakuussitoumus ei ole hyväksyttävä.  
• Perusteluna kunnan vakuussitoumuksen poistamiselle on erityisesti 

vaatimus eri toimijoiden välisen kilpailun neutraaliudesta sekä vaatimus 
jätehuollon toimien kustannusvastaavuudesta.  

• Vakuuden tulee olla voimassa viimeistään silloin, kun toiminta aloitetaan. 
• Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta vakuuden 

kattamien toimenpiteiden suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta 
valvontaviranomaiselle.  

• Kaatopaikan vakuuden tulee olla voimassa kaatopaikan arvioidun 
jälkihoitoajan päättymiseen saakka. 

• Vakuutta tulee purkaa sitä mukaa, kun toiminnanharjoittaja suorittaa 
osan niistä toimenpiteistä, jotka vakuus kattaa.  

• Lupaviranomainen päättää vakuuden palauttamisesta kokonaan tai 
osittain. 
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Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen 
muutoksenhausta huolimatta, YSL 199 § 

• Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, 
ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, 
luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa 
lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 
hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi 
ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus 
vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen 
laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää.  

• Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon 
lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon 
aloitusajankohdasta.   

• Lupaviranomainen voi myöntää oikeuden aloittaa toiminta 1 
momentissa säädetyin edellytyksin myös enintään 14 päivän 
kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä 
hakemuksesta.  

• Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja 
lupapäätökseen muutosta hakeneita. 
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• Hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen 
tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.  

• Vaatimus vakuudesta ei koske valtiota tai sen 
laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. 

• Asetettavan vakuuden tulee olla lajiltaan esimerkiksi 
pankkitakaus tai talletustodistus.  

• Sen tulee olla määrältään riittävä ympäristön 
ennalleen saattamiseksi.  

• Määräys toiminnan aloittamisesta voidaan antaa 
luvan yhteydessä.  

• Määräystä voidaan hakea myös erikseen sen jälkeen 
kun on selvinnyt, että päätöksestä on valitettu.  
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Vakuuden antaminen, MAL 12 § 

• Lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten 
ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä 
vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamisesta. 

• Lupaviranomainen voi tarvittaessa hyväksyä 
muutoksen annettuun vakuuteen.  

• Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä 
määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli 
vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä 1 
momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
suorittamiseksi. 
» MAA 8.2 §, Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn 

vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes 
kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien 
toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa 
hyväksytty. 
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Lupamääräykset, MAL 11 § 

• Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä 
hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai 
rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. 

• Lupamääräykset on annettava:   
• 1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja 

muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista;   
• 2) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; 

sekä   
• 3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista 

istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen.   
• Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa:   
• 1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti 

pohjaveden suojelemiseksi;   
• 2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on 

suoritettava; sekä   
• 3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi 

tarpeellisista toimenpiteistä. 
• Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, 

jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden 
kohtuuttomana.   

• Lupapäätöksen sisällöstä ja luvan edellyttämien toimenpiteiden määräajasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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Hyväksyttävät vakuudet 

• Takaus 
» Takaaja lupautuu vastuuseen jonkun muun velasta 

» Luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos 

» Tulee aina varmistua/vaatia, että takaus on omavelkainen 

» Remburssi, takausvakuutus (KHO 2010:80) 

• Takuu 
» First demand –takuu – maksettava heti ensimmäisestä 

vaatimuksesta, ei vaadi ns. velan erääntymistä 

• Pantattu talletus 
» Toiminnanharjoittaja tallettaa sulkutilille rahaa, josta 

panttaussitoumus viranomaiselle. Pankin 
kuittaamattomuussopimus muistettava. 

» Huono kerryttämistilanteissa => riski peräytymisestä 
konkurssipesään 

• Vakuutukset 
» Eivät sovellu tai ovat ongelmallisia paitsi takausvakuutus 
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Sallitut vakuudenantajatahot 

• Luottolaitokset 

• Rahoituslaitokset 

• Vakuutuslaitokset 

• Ei tarvitse huolehtia ETA-valtiossa 
kotipaikkaansa pitävän luotto-, vakuutus-, tai 
muun ammattimaisen rahoituslaitoksen 
vakavaraisuudesta. 

• Kielilain mukaan suomi/ruotsi => asiakirjat 
toimitettava suomen tai ruotsin kielellä. Asiointi 
samoin, riidat suomalaiseen tuomioistuimeen 
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Vakuuden voimassaolo 

• Jätteen käsittelytoiminta 

» Voimassa viimeistään silloin, kun toiminta aloitetaan 

• Vanhentuminen 

» Takaus ja first demand –takuu vanhentuu 3 v 
erääntymisestä tai 10 v allekirjoituksesta 

» Tulee katkaista vanhentuminen vapaamuotoisella 
ilmoituksella vakuuden antajalle 

» Pantattu talletus ei lähtökohtaisesti vanhennu 
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Vakuuden määrä 

• Voidaan kattaa vain sellaisia kustannuksia, 
jotka voidaan ennakoida. 

• Ei voida kattaa ympäristövahinkoa tai muun 
yllättävän tilanteen kuluriskiä. 

» Poikkeus kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
(tiedossa oleva pilaantuminen) 

• Jätteen käsittelytoiminta 

» Asianmukainen jätehuolto, tarkkailu, lopettaminen ja 
lopettamisen jälkeen tarvittavat toimenpiteet 

» Voidaan kerryttää (esim. lupamääräyksellä) ja 
vapauttaa vähitellen 

» Jälkitarkkailua varten riittävä vakuus  
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Poikkeaminen vakuuden asettamisvelvollisuudesta 

• Vakuudella katettavat kustannukset vähäiset 

» Esim. alle 5000 €, jätteen hyödyntämistä 

• Kaatopaikoilla ei voida poiketa 
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Realisaatio 
• Takaus 

» Hallintopakkovaatimus ensin 
» Takaajalle vaatimus velan maksusta, vaatimukseen 

sisällytettävä velvoitteita koskeva hallintopakkopäätös. 
» Jos konkurssi => valvottava tai yrityssaneeraus => ilmoitettava 

saneerausmenettelyssä 
» Mahdollinen vahingonkorvaus, jos jätetään valvomatta ja 

takaaja joutuu maksamaan 
» Ylimääräisen rahan palautus 

• Takuu 
» Viranomaisen tulee antaa mahdollisuus korjata tilanne => 

mahdollisuus realisoida 
» Tulee myös valvoa/ilmoittaa 

• Pantattu talletus 
» Realisoidaan vaatimalla pankilta suoritusta erääntymisen 

jälkeen 
» Valvottava konkurssissa ja ilmoitettava pesään, jos realisoidaan. 
» Yrityssaneerauksessa vaaditaan tuomioistuimen lupa 

realisointiin 
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Konkurssi 

• Tiedot valvottavan konkurssista saa virallisesta 
lehdestä tai maksullisesta netti-palvelusta 

• Pesänhoitajan tulisi ilmoittaa tiedossa oleville 
velkojille, mutta tietämättömyys 
ympäristöpuolen vakuuksista 

• Aktiivisuutta tarvitaan 

• Jätehuollon vastuut saattavat jatkua vaikka 
konkurssi 

• Jos liiketoiminta jatkuu, niin vastuu jatkuu 

• Huom! Takaajan ei tarvitse suostua, että 
vakuus kattaa myös konkurssipesän toiminnan 

• => pesän asetettava uusi vakuus 
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Vakuuden vapauttaminen 

• Takaus ja takuu raukeaa, kun toimenpiteet ovat 
tulleet suoritetuksi 

» Sitoumus palautetaan takauksen/takuun antajalle 
yhdessä vakuuden vapauttamista koskevan päätöksen 
kanssa. 

» Määräaikainen raukeaa määräajan kulumisen jälkeen, 
jos ei vaatimuksia esitetty 

• Pantattu talletus vapautuu pankille tehtävällä 
ilmoituksella 
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Kipukohtia 
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• Vakuudet asetetaan ennen toiminnan aloittamista.     
• Vakuuksien riittävyyden seuranta ja tarkastaminen 

ovat osa systemaattista lupavalvontaa. Asia voisi 
aina olla esimerkiksi määräaikaistarkastuksen 
asialistalla.     

• Tarvittaessa vakuuden asettamiseksi sekä vakuuden 
riittävyyden ja realisoitavuuden turvaamiseksi 
voidaan käyttää ympäristönsuojelulain mukaisia 
valvontakeinoja, mukaan lukien hallintopakko. 

• Tarvittaessa valvontaviranomaisella on mahdollisuus 
panna vireille vakuuden määrän muuttamista 
(nostaminen/laskeminen) koskeva asia kesken 
lupakauden. Viime kädessä vakuuden määrän 
muuttaminen saattaa edellyttää luvan muuttamista.  

• Jos vakuuden voimassaoloa ei jatketa, ei myöskään 
toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä.  


