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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN ORGAANISIA LIUOTTI-

MIA KÄYTTÄVIEN TOIMINTOJEN JA LAITOSTEN ILMAAN JOHDETTAVIEN PÄÄS-

TÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 6 §:N  

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) 6 §. Pykälään lisättäisiin uusi kuudes momentti, 

jonka mukaan toiminnanharjoittajalle olisi myönnettävä lisäaikaa päästöjen vähentä-

misohjelman täytäntöön panemiseksi, jos liuotinta sisältävien tai sisältämättömien 

korvaavien aineiden kehitystyö olisi menneillään. 

Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi, kansallista toimeenpa-

noa. 

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

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan heti.  

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. Asetusta on muutettu valtioneuvoston 

asetuksilla 1288/2015 sekä 133/2018 eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimin-

tojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen muuttamisesta. 

VOC-asetuksella on pantu täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin (2010/757EU) lu-

vun V ja liitteen VII vaatimukset. 

VOC- asetuksen voimaantulon jälkeen komissio tiedusteli Suomelta teollisuuspäästö-

direktiivin orgaanisia liuottimia koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Tällöin 

huomattiin tarve palauttaa kumotussa valtioneuvoston asetuksessa orgaanisten liuot-

timien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001) ollut päästöjen vähentämisohjel-

maan liittyvä asiakohta. Tämä asiakohta oli jäänyt pois asetuksen (64/2015) päästö-

jen vähentämisohjelmaa koskevasta pykälästä. 

3  Ehdotetut muutokset  

VOC-asetuksen 6 §:ssä säädetään laitoskohtaisen päästöjen vähentämisohjelman laa-

timisesta ja käytöstä asetuksen 3 §:ssä säädettyjen päästöraja-arvojen sijaan. 
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Pykälään lisättäisiin uusi kuudes momentti, jonka mukaan toiminnanharjoittajalle, 

joka on laatinut päästöjen vähentämisohjelman ja toteuttaa sitä, olisi myönnettävä 

lisäaikaa ohjelman toteuttamiselle tietyin edellytyksin. Lisäaikaa olisi myönnettävä, 

jos päästöjen vähentämiseksi ja vähentämisohjelman toteuttamiseksi tarvittaisiin sel-

laisia liuotinta sisältäviä tai sisältämättömiä korvaavia aineita, joiden kehitystyö on 

vielä meneillään.  

Tämä momentti vastaisi teollisuuspäästödirektiivin liitteessä VII olevan 5 osan 2 

kohdan a alakohtaa.  

4  Vaikutukset  

Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia, organisatorisia eikä ympäristövaikutuksia. 

 

Muutoksella palautetaan aiemmassa säädöksessä ollut lisäajan myöntäminen toimin-

nanharjoittajalle ja näin täydennetään teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanoa. 

 

5  Valmistelu  

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä.  Asetusehdotuksesta ei ole pyydetty lau-

suntoja, koska muutos palauttaa aiemmin voimassa olleen asiantilan. Se ei ole ollut 

tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä,  

6  Voimaantulo  

Asetus tulisi voimaan heti. 

 


