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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN ORGAANISIA LIUOTTI-

MIA KÄYTTÄVIEN TOIMINTOJEN JA LAITOSTEN ILMAAN JOHDETTAVIEN 

PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 

MUUTTAMISESTA 

1  Asetusehdotuksen pääasiall inen sisältö  

Valtioneuvoston asetuksella muutettaisiin eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien 

toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtio-

neuvoston asetuksen (64/2015) soveltamisalaa koskeva säännös. Soveltamisalaa kos-

keva säännös palautettaisiin vastaamaan aikaisemmin voimassa ollutta valtioneuvos-

ton asetusta (435/2001) eli alkuperäistä tarkoitusta. 

Lisäksi kahteen asetuksen liitteeseen tehtäisiin teknisluonteiset korjaukset. 

Asetus annettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 9 §:n nojalla. 

Asetus tulisi voimaan 4 päivänä marraskuuta 2015. 

2  Nykyiset säädökset ja muutoksen tarve  

Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haih-

tuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta säädetään valtioneuvoston 

asetuksella (64/2015), jäljempänä VOC-asetus. VOC-asetus tuli voimaan 5 päivänä 

helmikuuta vuonna 2015 ja sillä korvattiin samaa asiaa koskenut valtioneuvoston 

asetus (435/2001), jäljempänä vanha VOC-asetus.  

VOC-asetuksen asiasisältö perustuu suurelta osin vanhaan VOC-asetukseen. VOC-

asetuksella on pantu täytäntöön osa ns. teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) 

säännöksistä.  

VOC-asetuksen voimaantulon jälkeen on havaittu, että sen soveltamisalaa koskeva 

säännös olisi muutettava vastaamaan vanhaa VOC-asetusta eli alkuperäistä tarkoitus-

ta. Vanhan VOC-asetuksen soveltamisala kattoi myös ns. direktiivilaitosten orgaanis-

ten liuottimien päästöjen rajoittamisen, mutta VOC-asetuksen soveltamisala on epä-

huomiossa kirjoitettu suppeammaksi. 

Lisäksi VOC-asetuksen voimaantulon jälkeen on havaittu tarve tehdä teknisluontei-

sia korjauksia kahteen asetuksen liitteeseen.  

3  Ehdotetut muutokset  

3.1 Soveltamisalan muutos 

VOC-asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristön-

suojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 6 alakohdissa a ja b tarkoitettui-

hin luvanvaraisiin ja liitteen 2 kohdissa 4—6 tarkoitettuihin rekisteröitäviin orgaani-

sia liuottimia käyttäviin toimintoihin ja laitoksiin, joissa liuottimia kulutetaan enem-
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män kuin tämän asetuksen liitteen 1 toimintaa koskevassa taulukossa mainittu määrä. 

Tätä säännöstä muutettaisiin siten, että soveltamisala kattaisi myös ympäristönsuoje-

lulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 6 alakohdan a mukaiset toiminnat (direktiivilai-

tokset).  

Muutoksella asetuksen soveltamisala saatettaisiin vastaamaan vanhan VOC-

asetuksen soveltamisalaa eli alkuperäistä tarkoitusta.   

3.2 Tekniset korjaukset 

Asetuksen liitteen 1 kohdan 3 (ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen 

maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella) taulukon 3 erityismääräyksiä koskevan koh-

dassa muutettaisiin viittaus 12 §:n 4 momentista 11 §:n 2 momentiksi. Liitteen 3 

(liuottimien hallintasuunnitelma) kohdan 3 otsikon ” hallintasuunnitelman käyttö ko-

konaispäästöjen (E) laskennassa” alla olevassa viimeisessä tekstikappaleessa muutet-

taisiin viittaus 11 §:n toisesta momentista 9 §:n toiseksi momentiksi. 

4  Vaikutukset  

Asetusehdotuksella VOC-asetuksen soveltamisalaa koskeva säännös palautettaisiin 

vastaamaan vanhaa VOC-asetusta eli soveltamisala laajenisi nykyisestä. Tiedossa ei 

ole, että alkuperäistä tarkoitusta suppeammalla soveltamisalasäännöksellä olisi ollut 

käytännön vaikutusta. Tämä johtopäätös perustuu siihen, että VOC-asetuksen voi-

maantulon jälkeen on annettu kaksi direktiivilaitoksen ympäristöluvan tarkistamis-

päätöstä, joissa on käytännössä toimittu vanhan VOC-asetuksen soveltamisalan mu-

kaisesti. Päästöjen rajoittamista koskevat lupamääräykset ovat perustuneet vanhaan 

VOC-asetukseen.  Mahdollisesti vireillä olevista direktiivilaitosten ympäristölupaha-

kemuksista ei ole tietoa.  

Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia, organisatorisia eikä ympäristövaikutuksia. 

5  Valmistelu  

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä.  Asetusehdotuksesta ei ole pyydetty lau-

suntoja. Asetus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriössä, koska asia on yleisel-

tä merkitykseltään vähäinen. 

6  Voimaantulo  

Asetus tulisi voimaan 4 päivänä marraskuuta 2015, mutta sitä sovellettaisiin kuiten-

kin jo 5 päivästä helmikuuta 2015 alkaen. Voimaantulon ja soveltamisen porrastami-

sella halutaan varmistaa se, että asetusehdotusta sovellettaisiin myös VOC-asetuksen 

voimaantulon jälkeen mahdollisesti vireille tulleisiin direktiivilaitosten ympäristölu-

pahakemuksiin. 


