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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN 

KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ MAALEISSA JA LAKOISSA SEKÄ AJONEUVOJEN KORJAUS-

MAALAUSTUOTTEISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEI-

DEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUK-

SEN MUUTTAMISESTA 

 

1. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

Asetuksen muutokset olisivat teknisluonteisia, kun viittaukset Suomen ympäristökes-

kukseen muutettaisiin viittauksiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto on ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksella (1264/2010) ni-

metty toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka voi myöntää hakemuksesta poikkeuksia 

ostaa tai myydä tietty määrä tuotteita, joiden VOC-pitoisuus ylittää valtioneuvoston 

asetuksen orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneu-

vojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö-

jen rajoittamisesta, jäljempänä tuote-VOC-asetuksen, liitteen 2 taulukon 1 tai taulukon 

2 mukaisen raja-arvon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimisi myös tämän asetuk-

sen mukaisena valvontaviranomaisena, joka laatisi valvontaohjelman ja kokoaisi tie-

dot myytävistä tuotteista. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) kootaan 1.1.2011 lähtien nykyiset turva-

tekniikan keskuksen tehtävät, Sosiaali- terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) 

kemikaalihallinnon tehtävät, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kemikaalihallin-

non tehtävät lukuun ottamatta eräitä kansainvälisiin kemikaalisopimuksiin liittyviä 

tehtäviä sekä elintarviketurvallisuusviraston (Evira) kasvinsuojeluaineiden riskinarvi-

ointi-, hyväksymis- ja rekisteröintitehtävät. Asiasta on säädetty lailla Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastosta (1261/2010).  

 

Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011. 

   

2. Nykyiset säännökset 

 

Tuote-VOC-asetuksen (837/2005) 5 ja 6 §:n mukaan Suomen ympäristökeskus toimii 

viranomaisena, joka voi myöntää yksittäisiä lupia myydä ja ostaa tuotteita, joiden 

VOC-pitoisuus ylittää asetuksen liitteen 2 VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuuden ra-

ja-arvot. Poikkeus voidaan myöntää erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaa-

van rakennuksen tai vanhan ajoneuvon entistämistä tai ylläpitoa varten käytettäviin 

tuotteisiin.  

 

Tuote-VOC-asetuksen 11 §:n mukaan Suomen ympäristökeskus vastaa asetuksen val-

vonnan järjestämisestä ja laatii valvontaohjelman, jolla seurataan asetuksen noudatta-

mista.  Lisäksi asetuksen 12 §:n mukaan myyjän, joka myy tai välittää liitteen 2 mu-

kaisia tuotteita sekä tuotteita erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien ra-

kennusten tai vanhojen ajoneuvojen entistämiseen tai ylläpitoon, on pidettävä kirjaa 
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tuotteista, niiden käyttökohteista sekä myytävistä määristä ja toimitettava tiedot vuo-

sittain maaliskuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle. Suomen ympä-

ristökeskus laatii tiedoista kertomuksen ja toimittaa sen ympäristöministeriölle seu-

raavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

 

  

3. Ehdotuksen sisältö 

Tuote-VOC-asetuksen 5, 6, 7, 9, 11 ja 12 §:ssä muutettaisiin toimivaltainen viran-

omainen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi tehtävien siirtyessä 1.1.2011 lähtien 

Suomen ympäristökeskukselta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. 

 

Lisäksi muutettaisiin asetuksen 9 §:ää siten, että poikkeuslupahakemusten käsittelystä 

voitaisiin periä maksu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista an-

netun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1302 /2010) mukaisesti.  

 

4. Vaikutukset Suomessa 

Asetuksella ei ole yksinään vaikutuksia. 

 

5.  Asetuksen valmistelu 

Asetus on valmisteltu virkatyönä.  

 

6. Asetuksen voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011. 

  


