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Ehdotuksen pääasi allinen sisältö
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten eli suurten polttolaitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajaarvoista sekä muista päästöjen rajoittamista koskevista velvoitteista.
Asetuksella korvattaisiin voimassa oleva vähintään 50 megawatin polttolaitosten
päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (96/2013), johon uusi asetus
kuitenkin asiasisällöltään suurelta osin perustuisi. Asetuksesta jätettäisiin pois uuteen
ympäristönsuojelulakiin (527/2014) siirretyt säännökset ja siihen tehtäisiin tästä johtuvat teknisluonteiset muutokset. Samalla lisättäisiin joitain asetuksen soveltamista
selkeyttäviä täydennyksiä.
Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi, kansallista toimeenpanoa.
Asetus annettaisiin uuden ympäristönsuojelulain 9, 83, 99 ja 101 §:n nojalla.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan heti. Asetuksella kumottaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (96/2013), jonka 26 § 2 momenttia sovellettaisiin kuitenkin asetuksen 2 § kohdassa 5 tarkoitettuihin polttolaitoksiin tai energiantuotantoyksiköihin
31 päivään joulukuuta 2015 saakka.
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2.1

Johdanto
Nykyinen lainsäädäntö
Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevia säännöksiä sisältyy sekä uuteen ympäristönsuojelulakiin että vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla
annettuun vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevaan
valtioneuvoston asetukseen (96/2013), jäljempänä SuPo-asetus.
Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.
Lailla pantiin täytäntöön suuri osa teollisuuspäästödirektiivin velvoitteista.
Uuden ympäristönsuojelulain 10 luvun 97—106 §:ssä on säännökset suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Lain 97 §:n 1 momentissa määritellään suuri polttolaitos polttolaitoksena, jossa käytetään kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta ja jonka polttoaineteho on vähintään 50 megawattia ja johon 10 luvun 98—
106 §:ä sovellettaisiin sekä 2 momentissa soveltamisalan rajaukset. Lain 98 §:ssä
säädetään suuren polttolaitoksen polttoainetehon yhteen laskemissäännöistä. Lain
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99 §:ssä säädetään menettelyistä suuria polttolaitosta koskevissa poikkeustilanteissa
ja 100 §:ssä säädetään hiilidioksidin talteenotosta. Lain 101—106 §:ssä säädetään
kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, sen sisällöstä, hakemisesta, muuttamisesta ja
seurannasta.
Uuden ympäristönsuojelulain 9 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä päästöistä ympäristöön, päästöjen ja niiden haitallisten
vaikutusten ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, luvanvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen päästöjen ja päästöraja-arvojen tarkkailusta, velvollisuudesta toimittaa
päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja valtioneuvoston asetuksessa säädettävälle viranomaiselle sekä velvollisuudesta toimittaa tietoja valtioneuvoston asetuksessa säädettävälle viranomaiselle toiminnassa käytettävistä raaka-aineista ja polttoaineista.
Lain 83 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupapäätöksen sisällöstä. Lain 99 §:n 6 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta polttoaineiden saatavuudessa ilmenneitä häiriöitä sekä puhdistinlaitteen toiminnan häiriötä
tai rikkoutumista koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, 2 momentissa tarkoitetusta
laitoksen toiminnan rajoittamisesta savukaasujen puhdistinlaitteen toiminnan häiriön
tai rikkoutumisen aikana sekä 3 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä. Lain 101 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston päätöksessä kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta määrättävistä epäpuhtauksista, päätökseen merkittävistä tiedoista sekä päästöjen enimmäismäärien määräytymisperusteista ja laskemisesta.
SuPo-asetuksessa säädetään uusien ja olemassa olevien polttoaineteholtaan vähintään
50 megawatin polttolaitosten päästöraja-arvoista sekä muista päästöjen rajoittamista
koskevista velvoitteista. Asetuksella pantiin täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin
luvun III ja liitteen V polttolaitoksia koskevat vaatimukset. SuPo-asetusta sovelletaan
asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin olemassa oleviin polttolaitoksiin 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.
SuPo-asetuksessa sekä ympäristönsuojelulain 10 luvussa on säännöksiä, joiden mukaan tietyissä olemassa olevissa polttolaitoksissa tai energiantuotantoyksiköissä on
mahdollista poiketa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen määräajaksi liitteen 2 mukaisten päästöraja-arvojen noudattamisesta.
2.2

Euroopan unionin sääntely
Teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2010/75/EU,
jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi) on koottu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/1/EY, jäljempänä IPPC-direktiivi), LCP-direktiivin
(2001/80/EY), jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(2000/76/EY, jäljempänä jätteenpolttodirektiivi), orgaanisten liuottimien käytöstä
tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin (1999/13/EY) ja kolmen ti-
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taanidioksiditeollisuutta koskevan direktiivin (78/176/ETY, 82/883/ETY ja
92/112/ETY) keskeiset velvoitteet ja tavoitteet.
Teollisuuspäästödirektiivin III luku (28—41 artiklat) ja liite V säätelevät artiklan 28
soveltamisalassa tarkoitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia. Polttolaitoksia koskevia teollisuuspäästödirektiivin vaatimuksia on noudatettava uusissa polttolaitoksissa 7 päivästä tammikuuta 2013 alkaen ja olemassa olevissa polttolaitoksissa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen (82 artiklan 3 ja 4 kohta). Teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklassa määrätään jäsenmaiden kertomuksista, ja artiklan 3 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen
laadittava vuosittainen kartoitus kaikkien tämän direktiivin III luvun soveltamisalaan
kuuluvien polttolaitosten rikkidioksidipäästöistä, typenoksidipäästöistä ja hiukkaspäästöistä sekä energiansyötöstä. Teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 24)—36) luetelmakohdissa määritellään polttolaitoksia koskevat käsitteet kuten polttoaine, polttolaitos, piippu, käyttötunnit, biomassa, kaasuturbiini ja kaasumoottori. Päästörajaarvoista ja päästöjen tarkkailusta säädetään direktiivin liitteessä V.
2.3

Sääntelymuutoksen tarve
Uuden ympäristönsuojelulain yhteydessä sääntelyä ajanmukaistettiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia siirtämällä useita asetuksen tasolla olleita säännöksiä lain tasolle. SuPo-asetuksesta nostettiin lain tasolle suurten polttolaitosten soveltamisalaa,
polttolaitoksen polttoainetehon yhteen laskemisääntöä, ja hiilidioksidin talteen ottamista koskevat säännökset. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamista koskeva säännös poistetaan asetuksesta tarpeettomana, koska asiasta säädetään ympäristönsuojelulain 70 §:n 3 momentissa.
Ehdotettavasta asetuksesta poistettaisiin lain tasolle siirretyt säännökset ja tehtäisiin
tästä johtuvat teknisluonteiset muutokset. Samalla tehtäisiin joitain asetuksen soveltamista selkeyttäviä täydennyksiä. Nämä muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa antamalla kokonaan uusi valtioneuvoston asetus.
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Yksityiskohtaiset perustelut
Yksityiskohtaiset perustelut on laadittu korostamalla muutoksia SuPo- asetuksen
sääntelyyn verrattuna.

1 § Soveltamisala
Pykälä sisältäisi SuPo-asetukseen verrattuna uuden säännöksen asetuksen soveltamisalasta, jonka mukaan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät ne uuden
ympäristönsuojelulain lain 97 § 2 momentissa luetellut laitokset ja prosessit, joihin ei
sovelleta lain 96—108 §:ä. Supo-asetuksen soveltamisalaa koskeva pykälä (1 §) on
siirretty ympäristönsuojelulain lukuun 10.
2 § Määritelmät
Pykälän 2 momentti sisältäisi asetuksen soveltamisen kannalta keskeiset määritelmät.
Pääosa määritelmistä vastaisi SuPo-asetuksen määritelmiä. Supo-asetukseen verrattuna muutoksia ehdotetaan seuraaviin määritelmiin:
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Pykälän 5 kohdan olemassa olevan energiantuotantoyksikön tai polttolaitoksen ja
kohdan 7 uuden energiantuotantoyksikön määritelmiä täsmennettäisiin siten, että
energiantuotantoyksikkö, joka on SuPo-asetuksessa uudeksi energiantuotantoyksiköksi määritelty yksikkö, määriteltäisiin sellaiseksi siis myös tässä asetuksessa. Täsmennykset ovat tarpeen, jotta määritelmät vastaisivat edelleen teollisuuspäästödirektiiviin 30 artiklan 2 ja 3 kohtien mukaista sääntelyä.
Pykälän 12 kohdassa hätäkäyttötarkoituksessa toimivan energiantuotantoyksikön
määritelmää selvennettäisiin ja käyntiaikaa muutettaisiin teollisuuspäästödirektiivin
määritelmää vastaavalla tavalla siten, että käyntiaika olisi alle 500 tuntia vuodessa.
3 § Piipun korkeuden määrittäminen
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (4 §) verrattuna.
4 § Energiantuotantoyksikön päästöraja-arvot
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetusta (5 §). Säännökseen tehtäisiin kuitenkin
(ehdotettu 4 § 4 mom.) lakitekninen muutos sen vuoksi, että SuPo-asetukseen sisältyvä polttolaitoksen polttoainetehon yhteenlaskusääntö (3§) on siirretty uuden ympäristönsuojelulain 98 §:ään.
5 § Päästöjen rajoittaminen eräissä tapauksissa
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetusta (6 §). Koska SuPo-asetukseen sisältyvä
yhteenlaskusääntö (3§) on siirretty uuden ympäristönsuojelulain 98 §:ään, tehtäisiin
ehdotettuun 5 §:n 3 momenttiin kuitenkin asiaa koskeva teknisluonteinen muutos ja
samalla päivitettäisiin säännösviittaukset uuteen ympäristönsuojelulakiin.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että kun ympäristönsuojelulain 108 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jätteen rinnakkaispolttolaitos on osa ympäristönsuojelulain 98 §:ssä tarkoitettua polttolaitosta, siihen sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen
(362/2003) jätteen rinnakkaispolttoa koskevia säännöksiä. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan energiantuotantoyksikköön sovellettaisiin tämän asetuksen
säännöksiä. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että säännöstä sovellettaisiin silloin,
kun energiantuotantoyksikön tai energiantuotantoyksiköiden polttoaineteho olisi yhtä
suuri tai suurempi kuin ympäristönsuojelulain 97 §:ssä säädetään (vähintään 50
MW), kun otetaan tässä huomioon lain 98 §:n polttolaitoksen polttoainetehon yhteen
laskemissäännöt.
6 § Jäljellä olevan käyntiajan vaikutus päästöraja-arvoihin
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 8 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna
muutettua tai täysin uutta sääntelyä sisältyisi 2 ja 3 momentteihin.
Pykälän 2 momentissa selkeytettäisiin asetuksessa säädettyjä lievempien päästörajaarvojen asettamista 1 momentissa tarkoitetulle energiantuotantoyksikölle tai polttolaitokselle. Näiden lievempien päästöraja-arvojen olisi perustuttava ennen
31.12.2015 voimassa olleisiin säännöksiin näiden polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Tämä tarkoittaisi päästöraja-arvoja, jotka perustuisivat polttoaineteholtaan
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vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi, typenoksidija hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1017/2002),
jäljempänä LCP-asetus, liitteen 1 tai 2 mukaisiin taikka ympäristöluvassa määrättyihin LCP-asetusta ankarampiin päästöraja-arvoihin, jotka ovat voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2015. Viittaus olosuhteisiin, jolloin olisi mahdollista antaa asetuksen vähimmäisvaatimuksia tiukempia määräyksiä, poistettaisiin tarpeettomana, koska asiasta säädetään ympäristönsuojelulain 70 §:ssä.
Pykälän 3 momentti olisi kokonaan uusi ja sillä täsmennettäisiin, että pykälän 1 momentissa tarkoitetun ajanjakson jälkeen toimintaa jatkavaa energiantuotantoyksikköä
tai polttolaitosta pidettäisiin uutena eli laitoksen päästöraja-arvot eivät saisi (asetusehdotuksen 4 §:n perusteella) ylittää liitteen 1 mukaisia päästöraja-arvoja.
7 § Kaukolämpölaitoksia koskevat päästöraja-arvot
Pykälän asiasisältö vastaisi suurelta osin SuPo-asetuksen 9 pykälän sääntelyä. SuPoasetukseen verrattuna uutta olisi pykälän 2 momentin lisäys 1 momentissa tarkoitetun
polttolaitoksen päästöraja-arvojen perusteista. SuPo-asetuksessa (9 § 2 momentti)
oleva viittaus jäljellä olevan käyntiaikaan koskevan SuPo-asetuksen 8 pykälän 2
momenttiin on korjattava, koska ehdotetussa pykälässä tarkoitettua kaukolämpöpoikkeusta voi hakea vain koko polttolaitokselle ja vain sellaiselle, jolle ympäristölupa on myönnetty ennen 27 päivää marraskuuta 2002 (vanha olemassa oleva polttolaitos). Jäljellä olevaa käyntiaikaa koskevaa poikkeusta voi hakea polttolaitoksen lisäksi myös siihen kuuluvalle energiantuotantoyksiköille, joille ympäristölupa on
myönnetty ennen 20 päivää helmikuuta 2013 (olemassa olevat polttolaitokset).
8 § ja 9 § Rikkidioksidipäästöraja-arvot ja typenoksidipäästöraja-arvot vanhassa olemassa olevassa
energiantuotantoyksikössä vuotuisen käyntiajan mukaan
Asetuksen 8 ja 9 pykälät perustuisivat SuPo-asetuksen 10 ja 11 pykäliin. SuPo- asetukseen verrattuna uutta olisi se, että molempiin säännöksiin lisättäisiin toinen momentti, jossa säädettäisiin siitä, miten energiantuotantoyksiköiden käyttötunnit laskettaisiin ympäristönsuojelulain 98 §:ssä tarkoitetussa polttolaitoksessa, johon kuuluu kaksi tai useampia energiantuotantoyksiköitä ja jotka käyvät enintään 1500 vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Lisäys tarkoittaisi, että jos lain 98 §:ssä
tarkoitetun polttolaitoksen piippuun johdettaisiin kolmen energiantuotantoyksikön
savukaasut, joista kukin sitoutuisi 1 momentissa tarkoitettuun enintään 1 500 tunnin
käyntiaikaan, niin samanaikaisesti käyvien yksiköiden käyttötunnit laskettaisiin vain
kerran. Kukin energiantuotantoyksikkö toimiessaan yksin vähentäisi puolestaan tätä
1 500 tunnin käyntiaikaa kaikilta energiantuotantoyksiköiltä. Lisäys perustuu 2 §:n
14 kohdan käyttötuntien määritelmään ja sillä tarkennettaisiin käyttötuntien laskemisesta.
10 § Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta
Pykälä perustuisi SuPo-asetuksen 12 pykälään. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi, että säännöksen asiasisällöstä poistettaisiin tarpeettomana viittaus teollisuuspäästödirektiivin 41 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla annettuihin Euroopan komission täytäntöönpanosäännöksiin. Poistettavasta asiasta säädetään uuden
ympäristönsuojelulain 101 §:n 3 momentissa.

6
11 § Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun polttolaitoksen päästöraja-arvot
Pykälä perustuisi SuPo-asetuksen 13 pykälään. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi, että säännöksen asiasisällöstä poistettaisiin tarpeettomana viittaus mahdollisuuteen antaa asetuksen vähimmäisvaatimuksia ankarampia lupamääräyksiä. Poistettavasta asiasta säädetään uuden ympäristönsuojelulain 70 pykälässä.
12 § Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen polttolaitosten päästöjen enimmäismäärien määräytyminen
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (14 §) verrattuna.
13 § Käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittäminen
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 15 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna
sääntelyä kuitenkin selkeytettäisiin jakamalla SuPo-asetuksen 15 §:n 1 momentti
kahdeksi momentiksi.
14 § Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (16 §) verrattuna.
15 § Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi eräissä olemassa olevissa energiantuotantoyksiköissä
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 17 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna
uutta olisi asetuksen 15§:n 2 momenttiin asian selkeyttämiseksi lisättävä viittaus
olemassa olevan energiantuotantoyksikön luvan myöntämisajankohtaan.
16 § Savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutuminen tai sen toiminnan häiriö
Pykälässä tarkennettaisiin velvoitteita ja toimia savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutumisen tai sen toiminnan häiriön aikana sekä poistettaisiin siitä ympäristönsuojelulain 99 §:ään sisältyvät säännökset menettelyistä poikkeuksellisessa tilanteessa. Lisäksi pykälän 3 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.
17 § Polttoaineen saatavuudessa ilmenneet häiriöt
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 19 pykälää. Pykälän 1 ja 2 momentissa
tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että
”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.
18 § Päästöraja-arvojen määrittäminen monipolttoaineyksikössä
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (21 §) verrattuna.
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19 § Päästöraja-arvojen määrittäminen raakaöljyn jalostamistuotteita polttavassa monipolttoaineyksikössä
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (22 §) verrattuna.
20 § Päästöraja-arvot laajennuksen tai muutoksen kohteena olevassa polttolaitoksen osassa
Ei muutoksia SuPo-asetukseen (23 §) verrattuna.
21 § Tietojen toimittaminen
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 24 pykälää. Pykälän 1 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että pykälän ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.
22 § Päästöjen tarkkailu
Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 25 §:ää. Pykälän 3 momentissa tehtäisiin
uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.
23 § Voimaantulo
Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta, SuPo-asetuksen kumoamisesta sekä tiettyjen LCP-asetuksen (1017/2002) säännösten soveltamisesta 31 päivään joulukuuta 2015 saakka ehdotettavan asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin olemassa
oleviin polttolaitoksiin. Vastaava säännös LCP-asetuksen soveltamisesta sisältyi jo
SuPo-asetuksen 26 pykälään.
Asetuksen liitteet: Liitteet 1, 2 ja 4
Ei muutoksia Supo-asetuksen verrattuna.
Liite 3 Päästöjen tarkkailu ja mittaukset
Liitteen 3 kohdan 2 ensimmäistä momenttia selvennettäisiin ja käyntiaikaa muutettaisiin teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 2 kohtaa vastaavasti. Käyntiaika olisi alle
10 000 tuntia.
Liitteen 3 kohdan 3 mukaan energiantuotantoyksikön, jonka kohdassa 1 tarkoitettuja
päästöjä ei mitata jatkuvasti, päästöjä on mitattava kertaluonteisesti vähintään joka
kuudes kuukausi. Mikäli varalaitoksena toimivaa energiantuotantoyksikköä ei käytetä ollenkaan, ei ole kohtuullista että se käynnistettäisiin vain päästömittausta varten.
Huippulaitoksen päästömittaukset olisi kohtuullista ajoittaa siihen vuodenaikaan jolloin laitosta käytetään. Koska huippu- ja varalaitoksien käyntijaksot voivat olla hyvin
erilaisia, asiasta voidaan määrätä tarkemmin ympäristölupapäätöksessä, jossa voidaan ottaa huomioon laitoksen toiminta huippu- ja varalaitoksena tai hätäkäyttötarkoituksessa.
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Lisäksi liitteen 3 kohdan 9 3 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin
liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus”
muutettaisiin ”valtion valvontaviranomaiseksi”.
4

Asetuksen vaikutuk set
Asetuksella ei ole taloudellisia tai ympäristövaikutuksia, koska suurin osaa voimassa
olevaan sääntelyyn tehtävistä muutoksista johtuu SuPo-asetuksen säännösten siirtämisestä uuteen ympäristönsuojelulakiin ja ovat siten luonteeltaan lähinnä teknisiä.
Muut muutokset ovat asetuksen soveltamista selkeyttäviä.

5

Asetuksen val mistelu
Asetus on valmisteltu virkatyönä ja siitä on pyydetty lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.
Asetus ei ole ollut laintarkastuksessa oikeusministeriössä, koska muutokset johtuvat
siitä, että osa voimassa olevan asetuksen säännöksistä on siirretty lain tasolle. Suuria
polttolaitoksia koskevat aineelliset säännökset eivät ole muuttunut Supo-asetukseen
verrattuna.

6

Asetuksen voi maan tulo
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä marraskuuta 2014. Asetuksella
kumottaisiin vähintään 50 MW:n polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu
valtioneuvoston asetus (96/2013) kuitenkin siten, että sen 26 §:n 2 momenttiin sisältyvää valtioneuvoston asetuksen (1017/2002) soveltamista koskevaa säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin polttolaitoksiin kuitenkin 31
päivään joulukuuta 2015.

