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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN 

KÄYTÖSTÄ TIETYISSÄ MAALEISSA JA LAKOISSA SEKÄ AJONEUVOJEN KORJA-

USMAALAUSTUOTTEISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDIS-

TEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE-

TUKSEN MUUTTAMISESTA   

 

1.Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

Asetuksella orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajo-

neuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen (837/2005), jäljempänä tuote-VOC-

asetus, muuttamisesta, muutetaan sana valmiste sanaksi seos asetuksen 2 §:n kohdis-

sa 2 ja 7. 

Ehdotuksella mukautetaan kansalliset säädökset 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/112/EY kanssa, neuvoston di-

rektiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden 

mukauttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 

1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, jäljem-

pänä CLP-asetukseen, direktiivin 2004/42/EYosalta.  

Lisäksi muutetaan asetuksen 6 §:n 1 momentin 6 kohta. 

Asetus tulisi voimaan heti, mutta sen 2 §:ää sovellettaisiin jo 1 päivästä kesäkuuta 

2010.  

2. Nykyiset säännökset 

Tuote-VOC-asetusta 837/2005 sovelletaan asetuksen liitteessä 1 määrättyihin raken-

nusmaaleihin ja -lakkoihin sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteisiin. Sovelta-

misala on rajattu siten, että maaleilla ja lakoilla tarkoitettaisiin tuotteita, joita käyte-

tään rakennuksiin, niiden koristeisiin ja kiinteisiin kalusteisiin sekä rakennuksiin liit-

tyviin rakenteisiin toiminnallisessa, somistamis- ja suojaamistarkoituksessa. Maalit ja 

lakat on jaettu 12 luokkaan, joita ovat muun muassa sisäseinien ja kattojen maalit, si-

sä- ja ulkovarusteiden maalit, julkisivujen maalit, sisä- ja ulkolakat, tietyt puunsuojat, 

pohjamaalit, koristemaalit ja erikoispinnoitteet. 

Ajoneuvojen korjausmaalaustuotteet on jaettu viiteen luokkaan, jotka ovat esikäsitte-

ly- ja puhdistusaineet, täytetasoitteet ja kitit, pohjamaalit, pintamaalit ja erikoispin-

noitteet. Näitä tuotteita käytetään maantieajoneuvojen tai niiden osien maalaamises-

sa, joka tehdään osana ajoneuvon korjausta, entistämistä tai koristelua muualla kuin 

tuotantolaitoksissa. 

Asetuksen liitteessä 2 säädetään soveltamisalaan kuuluville tuotteiden VOC-

pitoisuuden enimmäisarvot, joiden mukaisia tuotteita saa luovuttaa markkinoille 
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1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Enimmäisarvot määrätään tiettyjen maalien ja 

lakkojen liuoteohenteisille ja vesiohenteisille tuotteille. Tavoitteena on, että asteittain 

siirrytään liuotepitoisista tuotteista vesiohenteisiin tai niukkaliuotteisiin tuotteisiin. 

Kauppa- ja rakennusmaaleille säädetyt toisen vaiheen raja-arvot tulivat voimaan 1 

päivästä tammikuuta 2010.   

3. Tilanne Euroopan yhteisössä 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet direktiivin 2008/112/EY neuvos-

ton direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta nii-

den mukauttamiseksi CLP-asetukseen (1272/2008). Tällä direktiivillä muutetaan 15 

eri direktiiviä.  

Direktiivin 2008/112/EY artiklan 6 mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivin orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneu-

vojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pääs-

töjen rajoittamisesta (2004/42/EY) määritelmiä sisältävä artikla 2 muutetaan seuraa-

vasti: 

a) korvataan 3 kohdassa sana ”valmisteilla” sanalla ”seoksilla”; 

b) korvataan 8 kohdassa sana ”valmistetta” sanalla ”seosta”. 

Jäsenmaiden on saatettava direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsää-

däntöön viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2010.  Direktiivin säännöksiä sovelletaan 

1 päivästä kesäkuuta 2010. 

4. Ehdotuksen sisältö 

Asetuksella muutetaan tuote-VOC-asetuksen 2 §:n kohdan 2 valmisteen ja kohdan 

7 pinnoitteen ja maalin määritelmiä korvaamalla sana valmiste sanalla seos. 

Lisäksi muutetaan asetuksen 6 §:n 1 momentin 6 kohta. Valtion aluehallinnon uudis-

tamiseen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2010. Alueellisten ympäristökeskusten ja 

ympäristölupavirastojen tehtävät siirtyivät perustettaville aluehallintovirastoille ja 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi alue-

hallinnon uudistamisesta johtuva viraston nimen muutos, jolla muutetaan asetuksen 

termi alueellinen ympäristökeskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

5. Vaikutukset Suomessa 

Asetuksella ei yksinään ole vaikutuksia Suomessa, vaan vaikutukset tulevat CLP-

asetuksen edellyttämistä toimista. CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymä-

aikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirty-

mäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkin-

töjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.  
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6.  Asetuksen valmistelu 

Asetus on valmisteltu virkatyönä. Asetusluonnos on ollut lausunnoilla toimialajärjes-

tössä ja keskeisillä viranomaisilla. Asetuksen muutokset on katsottu niin vähäiseksi, 

ettei asetusehdotus ole ollut laintarkastuksessa oikeusministeriössä. 

Suomelle on osoitettu SEUT 258 artiklan mukainen virallinen huomautus komission 

27.5.2010 päivätyllä kirjeellä direktiivin 2008/112/EY sisältämän viidentoista direk-

tiivin täytäntöönpanosta. Komission pyysi Suomen toimittamaan huomautuksensa 

kahden kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta (viimeistään keskiviikko 

28.7.2010). 

Ympäristöministeriö ilmoitti sen vastuulle kuuluvien direktiivien 1999/13/EY, 

2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY täytäntöönpanotoimien olevan valmisteilla. 

Tarvittavat lainsäädäntömuutokset on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian syk-

syn 2010 aikana. 

7. Asetuksen voimaantulo 

Asetus tulisi voimaan heti, mutta sen 2 §:ää sovellettaisiin jo 1 päivästä kesäkuuta 

2010.  

 


