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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuo-
jelulain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ym-
päristönsuojelulakia. Lakiin tehtäisiin teolli-
suuden päästöistä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 32 artiklasta 
johtuvat muutokset. Muutokset koskevat 
polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin 
polttolaitosten tai kaasuturbiinien päästöjen 
vähentämiseksi tarkoitettua kansallista siir-
tymäsuunnitelmaa.  

Esityksen mukaan valtioneuvosto voisi 
edelleen päättää toiminnanharjoittajien yhtei-
sestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä 
päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta 
kohdistumisesta kuhunkin laitokseen. 

  
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan loka-

kuussa 2012. 
————— 

 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset   

Ympäristönsuojelulakiin (86/2000) lisättiin 
lainmuutoksella 944/2002 uusi 110 a § kos-
kien valtioneuvoston päätöstä ympäristön-
suojeluvaatimuksista tietyllä toimialalla sekä 
sen suhteesta ympäristölupaan ja uusi 110 b 
§ valtioneuvoston päätöksen valmistelusta. 
Sääntelyllä saatettiin osaltaan kansallisesti 
voimaan tiettyjen suurista polttolaitoksista 
ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoit-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/80/EY, jäljempä-
nä LCP-direktiivi, 4 artiklan 6 kohta. Lain-
tasoista sääntelyä täydentää polttoainetehol-
taan vähintään 50 megawatin polttolaitosten 
ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksi-
di- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (1017/2002), 
jäljempänä LCP-asetus, 12 ja 13 §. 

Ympäristönsuojelulain 110 a §:n mukaan 
valtioneuvosto voi päättää orgaanisten liuot-
timien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja lai-
toksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 1999/13/EY, jäljempä-
nä VOC-direktiivi, sekä LCP-direktiivin ym-
päristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpane-
miseksi tiettyihin toiminnanharjoittajiin koh-
distuvasta yhteisestä velvoitteesta vähentää 
päästöjä ja velvoitteen yksityiskohtaisesta 

kohdistumisesta kuhunkin toiminnanharjoit-
tajaan tietyllä toimialalla sekä näiden velvoit-
teiden muuttamisesta tarvittaessa.  

Ympäristönsuojelulain 110 b §:ssä sääde-
tään valtioneuvoston päätöksen valmistelus-
ta. Pykälän 1 momentin mukaisesti toimin-
nanharjoittajia edustava tai niiden nimeämä 
taho on laatinut ja toimittanut ehdotuksen 
päätökseksi ja myöhemmin myös sen muut-
tamiseksi ympäristöministeriölle. Pykälän 2 
momentissa säädetään valtioneuvoston pää-
töksen valmistelussa tarvittavien lausuntojen 
hankkimisesta ja kuulemisen järjestämisestä. 
Pykälän 3 momenttiin sisältyy asetuksenan-
tovaltuus säätää tarkemmin valmistelun yksi-
tyiskohdista. 

Teollisuuden päästöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästödi-
rektiivi, 32 artiklassa säädetään polttoainete-
holtaan vähintään 50 megawatin polttolaitos-
ten tai kaasuturbiinien päästöjen vähentämi-
seksi tarkoitetusta kansallisesta siirtymä-
suunnitelmasta. Kansallisen siirtymäsuunni-
telmaan kuuluvat laitokset voidaan vapauttaa 
noudattamasta muutoin direktiivin 30 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettuja päästöraja-arvoja 
suunnitelmaan kuuluvien epäpuhtauksien 
osalta kuitenkin siten, että niiden on nouda-
tettava suunnitelmakauden ajan vähintään 
vuoden 2015 lopussa voimassa olevan luvan 
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mukaisia päästöraja-arvoja. Suunnitelma 
voidaan toteuttaa 1 päivän tammikuuta 2016 
ja 30 päivän kesäkuuta 2020 välisenä aikana 
niiden laitosten osalta, jotka täyttävät artiklan 
mukaiset edellytykset. Suunnitelmassa asete-
taan päästöjen vuotuiset enimmäismäärät 
kaikille siihen kuuluville laitoksille niiden 
polttoainetehon, vuotuisten käyttötuntien ja 
polttoaineenkulutuksen perusteella. Jäsenval-
tion on toimitettava suunnitelma komission 
hyväksyttäväksi, minkä lisäksi jäsenvaltiot 
vastaavat suunnitelman toteutumisen seu-
raamisesta ja sitä koskevien tietojen toimit-
tamisesta komissiolle. 

110 a §. Valtioneuvoston päätös kansalli-
sesta siirtymäsuunnitelmasta vähintään 50 
megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien 
päästöjen vähentämiseksi. Valtioneuvostolla 
on tarkoitus säilyttää mahdollisuus teolli-
suuspäästödirektiivin 32 artiklan mukaisesti 
päättää direktiivissä tarkoitetusta kansallises-
ta siirtymäsuunnitelmasta. Tältä osin 110 a 
§:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että viit-
taus aiemmin voimassa olleeseen LCP-
direktiiviin korvattaisiin viittauksella nykyi-
seen teollisuuspäästödirektiiviin ja viittaus 
VOC-direktiiviin poistettaisiin, sillä teolli-
suuspäästödirektiivin voimaantulon myötä 
kansallinen siirtymäsuunnitelma ei koskisi 
enää VOC-direktiivin soveltamisalaan kuu-
luvia asioita. Suunnitelmassa määrättäisiin 
siihen kuuluvien laitosten päästöjen enim-
mäismäärät vuosina 2016–2020 siten, että 
päästöjen olisi laskettava lineaarisesti vuo-
desta 2016 vuoteen 2019. Kokonaisvähen-
nystavoitteen saavuttamiseksi kullekin lai-
tokselle olisi päätöksessä määrättävä laitos-
kohtainen päästöjen vähennysvelvoite tai 
vahvistettava toimet päästöjen vähentämisek-
si, jolla voitaisiin varmistaa, että asetettu ko-
konaispäästöjen enimmäismäärä vuosittain 
alitettaisiin. 

Pykälän 2 momentilla täytäntöönpantaisiin 
teollisuuspäästödirektiivin 32 artiklan 2 koh-
dan ensimmäinen alakohta, jonka mukaan 
suunnitelmaan kuuluvat laitokset vapautettai-
siin valtioneuvoston päätöksellä sen voimas-
saoloajaksi teollisuuspäästödirektiivin III lu-
vun ja liitteen V mukaisten päästöraja-
arvojen noudattamisesta päätökseen kuuluvi-
en epäpuhtauksien osalta. Jos valtioneuvosto 
ei anna tällaista päätöstä, toiminnanharjoitta-

jien velvoitteet vähentää päästöjä perustuvat 
teollisuuspäästödirektiivin III luvun ja liit-
teen V täytäntöönpanemiseksi annettaviin 
valtioneuvoston asetuksen mukaisiin päästö-
raja-arvoihin. Säännöksestä seuraisi myös se, 
että päätöksessä tarkoitetuissa laitoksissa oli-
si noudatettava kuitenkin muiden kuin suun-
nitelmaan kuuluvien epäpuhtauksien osalta 
direktiivin mukaisia raja-arvoja 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen. Säännöksellä olisi 
tarkoitus vapauttaa päätöksessä tarkoitetut 
laitokset noudattamasta suunnitelmakauden 
aikana vain direktiivin 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja raja-arvoja. Muilta osin direktii-
vin III luvun ja liitteen V säännöksien täytän-
töönpanemiseksi säädettäviä ympäristönsuo-
jelulain ja valtioneuvoston asetuksen velvoit-
teita noudatettaisiin myös päätöksessä tarkoi-
tetuissa laitoksissa.  

Suunnitelmakauden päätyttyä eli 1 päivästä 
heinäkuuta 2020 kunkin siirtymäsuunnitel-
man piiriin kuuluvan polttolaitoksen olisi 
noudatettava ympäristöluvassa määrättyjä 
BAT-päästötasoihin perustuvia päästöraja-
arvoja tai vähintään teollisuuspäästödirektii-
vin liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-
arvoja. Suunnitelman tarkoituksena olisi 
mahdollistaa tiettyä joustavuutta olemassa 
oleville laitoksille siten, että laitokset voisi-
vat asteittain, mutta tarkoin määritellysti vä-
hentää päästöjään vuoden 2016 alusta tarkoi-
tuksena noudattaa asetettuja velvoitteita vii-
meistään heinäkuusta 2020. Joustavuus voisi 
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tarvittavi-
en puhdistuslaiteinvestointien porrastusta 
esimerkiksi siten, että osa laitoksista voisi ot-
taa käyttöön uusittua puhdistustekniikkaa 
vasta vuonna 2017 tai 2018 direktiivissä 
muutoin vaaditun vuoden 2016 sijasta. Tämä 
edellyttäisi kuitenkin, että suunnitelmassa 
määrätty kokonaispäästöjen vähentämistavoi-
te saavutettaisiin suunnitelman mukaisesti 
muilla toimin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kansal-
lista siirtymäsuunnitelmaa koskevan valtio-
neuvoston päätöksen pääasiallisesta sisällöstä 
eli siihen kuuluvien laitosten päästöjen vuo-
tuisista enimmäismääristä eri epäpuhtauksien 
osalta. Momentissa säädettäisiin myös pää-
tökseen sisällytettävistä tiedoista. Päätöksen 
on sisällettävä Euroopan komission teolli-
suuspäästödirektiivin 41 artiklan ensimmäi-
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sen kohdan b alakohdan nojalla antamissa 
täytäntöönpanosäännöissä (komission täytän-
töönpanopäätös 10.2.2012, K(2012) 612, jäl-
jempänä komission täytäntöönpanopäätös) 
tarkoitetut tiedot.  

Pykälän 4 momenttiin sisältyisi valtuutus 
antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia 
säännöksiä päätökseen sisällytettävistä epä-
puhtauksista, päätökseen komission täytän-
töönpanopäätöksen mukaisesti merkittävistä 
tiedoista sekä teollisuuspäästödirektiivin 32 
artiklan mukaisista suunnitelmaan sisällytet-
tävien päästöjen enimmäismäärien määräy-
tymisperusteista ja laskemisesta. Valtuus 
koskisi direktiivin 32 artiklan 1 kohdan jäl-
kiosassa tarkoitettuja suunnitelmaan sisälly-
tettäviä epäpuhtauksia, joita voivat olla typen 
oksidit, rikkidioksidi ja hiukkaset (kaasutur-
biinien osalta vain typen oksidit). Lisäksi 
valtioneuvoston asetuksella olisi tarkoitus 
tarkentaa pykälän 3 momentissa tarkoitetta-
vien päästöjen enimmäismäärien laskemises-
sa huomioitavia polttolaitosten ominaisuuk-
sia sekä laskennassa suunnitelmakauden ku-
nakin vuonna käytettäviä päästöraja-arvoja 
(direktiivin 32 artiklan 3 kohdan ensimmäi-
nen ja toinen alakohta). 

110 b §. Valtioneuvoston päätöksen sovel-
tamisala. Voimassa olevan pykälän korvaa-
vassa 110 b §:ssä ehdotetaan säädettäväksi 
teollisuuspäästödirektiivin 32 artiklan voi-
maansaattamiseksi niistä laitoksista, jotka 
voivat direktiivin mukaisesti kuulua kansalli-
seen siirtymäsuunnitelmaan. Pykälän 1 mo-
mentilla täytäntöönpantaisiin osaltaan direk-
tiivin 32 artiklan 1 kohta, minkä lisäksi mo-
mentissa viitattaisiin direktiivin 28 artiklan 
mukaiseen direktiivin III luvun sovelta-
misalaan. Momentin mukaan kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan voisivat kuulua direk-
tiivin III luvun soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista poltto-
ainetta käyttävät polttolaitokset, joiden polt-
toaineteho on vähintään 50 megawattia. Di-
rektiivin III luvun soveltamisalan ulkopuolel-
le on rajattu 28 artiklan toisessa alakohdassa 
luetellut polttolaitokset, jotka eivät voi kuu-
lua myöskään nyt ehdotetun kansallista siir-
tymäsuunnitelmaa koskevan sääntelyn pii-
riin, kuten esimerkiksi jätteen rinnakkaispolt-
tolaitokset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteen-
laskemissäännöstä, jonka perusteella määri-
tettäisiin osaltaan eräiden 1 momentissa tar-
koitettujen laitosten mahdollisuus kuulua 
kansallisen siirtymäsuunnitelman piiriin 
(komission täytäntöönpanopäätöksen 1 artik-
la). Yhteenlaskemissääntö koskisi kahden tai 
useamman polttoaineteholtaan vähintään 15 
megawatin erillisen kattilan tai kaasuturbii-
nin yhdistelmää, joiden savukaasut poiste-
taan yhteisen yhdestä tai useammasta savu-
hormista koostuvan piipun kautta. Näin 
muodostuvaan yhdistelmään kuuluvien yksi-
köiden kapasiteetit on laskettava yhteen koko 
polttolaitoksen polttoainetehon määrittämi-
seksi. Kansallista siirtymäsuunnitelmaa kos-
kevaan valtioneuvoston päätökseen ei voi 
kuulua vain osa yhteisessä piipussa olevaa 
polttolaitosta, vaan siihen on kuuluttava 
kaikki yhteiseen piippuun kuuluvat osat eli 
tällainen polttolaitos kokonaisuudessaan.  

Yhteiseen piippuun voidaan johtaa eri-
ikäisten yksiköiden savukaasuja, jolloin jokin 
osa olisi voinut saada luvan toiminnan aloit-
tamiseksi 27 päivän marraskuuta 2002 jäl-
keen ja olisi katsottu voimassa olevan lain-
säädännön mukaan uudeksi laitokseksi.  Siir-
tymäsuunnitelmassa katsottaisiin kuitenkin, 
että kun yksikin yhteisessä piipussa oleva 
polttolaitoksen osa olisi saanut luvan toimin-
nan aloittamiseksi ennen 27 päivää marras-
kuuta 2002, niin siirtymäsuunnitelmaa kos-
kevia säännöksiä voidaan soveltaa polttolai-
toksen osista muodostuvaan yhteiseen piip-
puun. Tällöin kaikkien muiden yhteisessä 
piipussa olevien osien olisi kuitenkin tullut 
saada lupa ja aloittaa toimintansa ennen 31 
päivää joulukuuta 2010. Suunnitelmassa olisi 
myös ilmoitettava erikseen ne polttolaitoksen 
laajennetut osat, jotka ovat saaneet luvan 27 
päivän marraskuuta 2002 jälkeen ja jotka on 
otettu käyttöön ennen 31 päivään joulukuuta 
2010.   

Pykälän 3 momentissa lueteltaisiin ne lai-
tokset, jotka eivät voi kuulua päätökseen, ja 
sillä täytäntöönpantaisiin teollisuuspäästödi-
rektiivin 32 artiklan 1 kohdan toinen alakoh-
ta. Sen mukaan päätökseen eivät voi kuulua 
laitokset, jotka käyttäisivät muita teollisuus-
päästödirektiivin mahdollistamia niin sanot-
tuja joustavuuselementtejä eli joihin voitai-
siin 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen so-
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veltaa direktiivin 33 ja 35 artiklan mukaisia 
poikkeavia päästöraja-arvoja sekä laitokset, 
joille on myönnetty nykyisen LCP-asetuksen 
9 §:n nojalla oikeus soveltaa poikkeavia 
päästöraja-arvoja eli enintään 20 000 tunnin 
jäljellä olevaan käyntiaikaan vuosiksi 2008–
2015 sitoutuneet laitokset. Lisäksi päätök-
seen eivät voi kuulua eräät jalostamoissa si-
jaitsevat laitokset.  

Päätökseen eivät siten voisi kuulua poltto-
laitokset, jotka sitoutuvat teollisuuspäästödi-
rektiivin 33 artiklan tarkoittamaan määräai-
kaispoikkeukseen, joka perustuu laitoksen 
enintään 17 500 tunnin jäljellä olevaan käyn-
tiaikaan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 
päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana. Lai-
toksen on direktiivin 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaan ilmoitettava lupaviran-
omaiselle sitoutumisestaan poikkeuksen 
noudattamiseen 1 päivään tammikuuta 2014 
mennessä. Jos laitos, joka on mukana siirty-
mäsuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston 
päätöksessä, päättäisikin käyttää kyseistä 
määräaikaispoikkeusta, se olisi poistettava 
suunnitelman piiristä, mikä edellyttäisi käy-
tännössä päätöksen tarkistamista vuoden 
2014 aikana. Suunnitelmaan eivät voi kuulua 
myöskään teollisuuspäästödirektiivin 35 ar-
tiklan mukaiseen kaukolämpölaitoksia kos-
kevaan poikkeukseen sitoutuneet laitokset. 

Pykälän 4 momentilla täytäntöönpantaisiin 
teollisuuspäästödirektiivin 32 artiklan 3 koh-
dan kolmas alakohta, jonka mukaan se seik-
ka, että suunnitelmaan kuuluva laitos poiste-
taan käytöstä tai se ei enää kuulu direktiivin 
III luvun soveltamisalaan, ei saa johtaa mui-
den suunnitelmaan kuuluvien laitosten vuo-
sittaisten kokonaispäästöjen lisääntymiseen. 

110 c §. Laitoksen päästöraja-arvot ja pää-
töksen suhde ympäristölupaan. Uudessa 110 
c §:ssä säädettäisiin ensinnäkin valtioneuvos-
ton päätöksessä tarkoitetuissa laitoksissa 
noudatettavista päästöraja-arvoista. Pykälän 
1 momentin mukaan valtioneuvoston päätök-
sessä tarkoitetun laitoksen ympäristöluvassa 
on määrättävä päätökseen kuuluville epäpuh-
tauksille päätöksen voimassaolon ajan nou-
datettavat päästöraja-arvot, joista säädettäi-
siin tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.  

Momentin toisen virkkeen mukaan päätök-
seen kuuluvan laitoksen ympäristöluvassa on 
vahvistettava 110 b §:n 2 momentissa tarkoi-

tetun yhteenlaskemissäännön mukaisesti 
muodostuva polttolaitos sekä määrättävä täs-
tä seikasta johtuvat mahdolliset muutokset 
laitoksen aiemmin voimassa olleisiin päästö-
raja-arvoihin. Polttolaitokseen kuuluvien yk-
siköiden päästöraja-arvot määrätään poltto-
laitoksen yhteenlasketun polttoainetehon pe-
rusteella. 

 Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
seikoista, jotka olisi sisällytettävä päätökses-
sä tarkoitettujen laitosten luvan tarkistuk-
seen. Luvan tarkistamisen kohteena olisivat 
tällöin vain 1 momentissa mainitut seikat, 
ellei valtioneuvoksen päätöksessä tarkoite-
tussa laitoksessa olisi muutoin kyse laitoksen 
olennaisesta muuttamisesta, jolloin sovellet-
tavaksi tulisi myös ympäristönsuojelulain 28 
§:n 3 momentin mukainen luvan hakeminen.  

Koska suunnitelmaan kuuluvat laitokset 
vapautetaan tietyin edellytyksin valtioneu-
voston päätöksellä teollisuuspäästödirektiivin 
liitteen V raja-arvojen noudattamisesta ja ne 
voivat noudattaa päätöksen voimassaoloajan 
valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja 
päästöraja-arvoja, on lupamääräysten val-
vonnan kannalta tarpeellista tarkistaa päästö-
raja-arvoja koskevat lupamääräykset sekä to-
deta luvassa, että laitos kuuluu kansallista 
siirtymäsuunnitelmaa koskevan valtioneu-
voston päätöksen piiriin. Samalla voitaisiin 
luvassa määrätä myös ne teollisuuspäästödi-
rektiivin III luvun ja liitteen V mukaiset 
päästöraja-arvot, joita laitoksen on noudatet-
tava 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen. 

Koska suunnitelmaan voisi kuulua vain 
110 b §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteen-
laskemissäännön mukainen polttolaitos, pää-
töksessä tarkoitettujen laitosten ympäristölu-
pa olisi 1 momentin mukaisesti tarkistettava 
näin muodostuvan polttolaitoksen määrittä-
miseksi ja sen vahvistamiseksi, mitä päästö-
raja-arvoja polttolaitokseen kuuluvissa osissa 
olisi noudatettava suunnitelmakauden ajan. 
Määräajasta hakemuksen jättämiseen lupa-
määräysten tarkistamiseksi säädettäisiin tar-
kemmin 110 a–110 f §:ää koskevassa voi-
maantulosäännöksessä. Luvan tarkistamista 
koskeva hakemus olisi käsiteltävä soveltuvin 
osin kuten varsinainen lupahakemus. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin suunni-
telman suhteesta ympäristölupaan. Jos val-
tioneuvoston päätös joltain osin poikkeaisi 
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laitoksen voimassaolevasta ympäristöluvasta, 
olisi noudatettava valtioneuvoston päätöstä. 
Sääntely vastaisi tältä osin nykyisen 110 a 
§:n 3 momentin ensimmäistä virkettä ja voisi 
tulla kyseeseen siinä epätodennäköisessä ti-
lanteessa, että luvassa ja valtioneuvoston 
päätöksessä annettaisiin samasta asiasta eriä-
viä määräyksiä, kuten tonnimääräisiä päästö-
kattoja.  

Ehdotetun 3 momentin toisen virkkeen 
mukaan suunnitelmaan kuuluviin laitoksiin 
sovellettaisiin muutoin, mitä ympäristölu-
vanvaraisesta toiminnasta on ympäristönsuo-
jelulaissa säädetty, ellei kansallista siirtymä-
suunnitelmaa koskevasta sääntelystä (110 a–
110 f §) tai sen nojalla säädetystä muuta joh-
tuisi. Kansallista siirtymäsuunnitelmaa kos-
keva sääntely olisi siten muutoinkin ympäris-
tönluvanvaraisen toiminnan normaaliin ym-
päristönsuojelulain mukaiseen sääntelyyn 
nähden erityissääntelyä, mistä johtuen toi-
mintaan sovelletaan muilta osin luvanvaraista 
toimintaa koskevia säännöksiä. Muun muas-
sa ympäristönsuojelulain parhaan käyttökel-
poisen tekniikan (BAT) huomioon ottamista 
ympäristölupamääräyksissä koskevaa sään-
nöstä (43 §:n 3 momentti) olisi siten nouda-
tettava normaalisti muiden lupamääräysten 
kuin 1 momentissa tarkoitettujen päästöraja-
arvojen osalta. 

110 d §. Valtioneuvoston päätöksen val-
mistelu ja käsittely. Kuten ympäristönsuoje-
lulain voimassa olevassa 110 b §:ssä, myös 
ehdotettavassa 110 d §:ssä säädettäisiin me-
nettelytavoista, joita valtioneuvoston päätök-
sen valmistelussa olisi kansallisesti noudatet-
tava. Pykälän 1 momentin ensimmäinen vir-
ke vastaisi sisällöltään nykyisen 110 b §:n 1 
momenttia siten, että toiminnanharjoittajien 
tai niitä edustavan tai niiden nimeämän eli-
men tai tahon kirjallinen hakemus siirtymä-
suunnitelmaksi on toimitettava ympäristömi-
nisteriön kirjaamoon viimeistään 31 päivänä 
lokakuuta 2012. Ympäristöministeriö valmis-
telisi asian ehdotuksen perusteella valtioneu-
voston päätettäväksi. Lisäksi ehdotuksen 
toimittaneiden tahojen olisi ehdotettavan py-
kälän 1 momentin toisen virkkeen mukaisesti 
toimitettava ympäristöministeriölle yksityis-
kohtaiset tiedot suunnitelman toteuttamiseksi 
tarvittavista toimista kussakin laitoksessa 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 sen 

arvioimiseksi, että päätöksessä asetetut pääs-
töjen enimmäismäärät suunnitelman voimas-
saolojalta eivät ylity. 

Suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavilla 
toimilla viitataan tässä yhteydessä niin lai-
toksissa toteutettaviin teknisiin toimiin pääs-
töjen vähentämiseksi kuin myös siihen mah-
dollisuuteen, että laitoksen käyntiaikaa rajoi-
tetaan suunnitelmakauden aikana enimmäis-
päästörajojen noudattamiseksi ja sen varmis-
tamiseksi, että laitokset noudattaisivat teolli-
suuspäästödirektiivin liitteen V päästöraja-
arvoja suunnitelmakauden päätyttyä. Suunni-
telmassa tulisi luetella ne toimet, joita olisi 
otettava käyttöön, jotta suunnitelmaan kuu-
luvissa laitoksissa noudatettaisiin direktiivin 
liitteen V 1 osan päästöraja-arvoja 1 päivästä 
heinäkuuta 2020 lähtien. Koska suunnitelma 
olisi esitettävä lokakuun loppuun mennessä 
ympäristöministeriölle ja toimitettava komis-
siolle 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä, 
ei suunnitelman esittämisvaiheessa käytän-
nössä liene mahdollista toimittaa yksityis-
kohtaisesti laitoskohtaisia tietoja toimien to-
teuttamisesta. Hakijan olisi toimitettava yksi-
tyiskohtaiset tiedot päästöjen vähentämistoi-
mista ja toimien kohdistumisesta suunnitel-
man kuuluviin laitoksiin ympäristöministeri-
öön viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä. Suunnitelmaa voitaisiin tämän 
mukaisesti täydentää. 

Pykälän 2 momentti vastaisi asiallisesti ny-
kyistä 110 b §:n 2 momenttia eli siinä säädet-
täisiin tahoista, joita asiassa on kuultava tai 
joilta on pyydettävä lausunto. Valtioneuvos-
ton päätöstä valmisteltaessa on niille, joiden 
etua tai oikeutta asia koskee, sekä 92 §:ssä 
tarkoitetulle rekisteröidylle yhdistykselle tai 
säätiölle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Toiminnan sijaintikunnalta ja vaikutusalueen 
kunnilta sekä asianomaisilta aluehallintovi-
rastoilta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksilta on pyydettävä lausunto. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ympä-
ristöministeriön velvollisuudesta toimittaa 
suunnitelma Euroopan komission hyväksyt-
täväksi viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2013. Komissio tarkistaa teollisuuspäästödi-
rektiivin 32 artiklan 5 kohdan toisen alakoh-
dan mukaisesti 12 kuukauden sisällä, onko 
suunnitelma hyväksyttävissä eli sisältääkö se 
kaikki komission täytäntöönpanosääntöjen 
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mukaiset tiedot. Jos komissio ei direktiivin 
32 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan 
mukaisesti hyväksy suunnitelmaa, valtioneu-
voston päätöstä on muutettava vaatimusten 
mukaiseksi ja ympäristöministeriön on toimi-
tettava muutettu suunnitelma komissiolle, jo-
ka arvioi kuuden kuukauden kuluessa, täyt-
tääkö muutettu suunnitelma täytäntöön-
panopäätöksen mukaiset edellytykset.  

Valtioneuvoston päätös olisi annettava tie-
doksi siten kuin hallintolaissa (434/2003) 
säädetään. Kyseessä on hallintopäätös, johon 
liitetään valitusosoitus ja josta on ympäris-
tönsuojelulain 96 §:n 2 momentin (944/2002) 
mukaisesti mahdollista valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

110 e §. Laitoksen toiminnasta toimitetta-
vat tiedot ja päätöksen noudattamisen seu-
ranta. Uuden 110 e §:n 1 momentissa säädet-
täisiin valtioneuvoston päätöksessä tarkoitet-
tujen laitosten velvoitteesta toimittaa vuosit-
tain teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 
kohdassa mainitut tiedot toiminnastaan ja 
päästöistään valvontaviranomaisille eli kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Tällaisia tietoja ovat muun muassa polttolai-
toksen rikkidioksidin, typen oksidien ja 
hiukkasten vuosittaiset kokonaispäästöt sekä 
polttolaitoksen käyttötuntien määrä ja poltto-
laitoksen energiansyötön vuosittainen koko-
naismäärä.  

Pykälän 2 momentin mukaan kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten 
toiminnan olennaisesta muuttamisesta olisi 
ympäristönsuojelulain 81 §:n 1 momentin 
mukaisesti ilmoitettava välittömästi valvon-
taviranomaiselle suunnitelman toteutumisen 
seurantaa varten. Ilmoitusvelvollisuus koskisi 
muutoksia, joilla saattaa olla vaikutusta 
suunnitelman päästöjen enimmäismäärien 
noudattamiseen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin laitok-
sia koskevien tietojen käsittelystä.  Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus tallentaisi 1 
momentissa tarkoitetut tiedot lain 27 §:ssä 
tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmään. Suomen ympäristökeskus puoles-
taan laatisi vuosittain marraskuun loppuun 
mennessä yhteenvedon näiden tietojen perus-
teella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen olisi lisäksi toimitettava ympäristö-
ministeriölle viipymättä toiminnanharjoitta-
jilta 2 momentin mukaisesti saadut tiedot lai-
tosten toiminnassa tapahtuvista olennaisista 
muutoksista erityisesti sen arvioimiseksi, oli-
siko päätöstä näiden tietojen johdosta tarpeen 
muuttaa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin päätök-
sen toteutumisen seurannasta. Komission 
täytäntöönpanopäätöksen 6 artiklan 2 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tar-
vittavat toimet päästöjen enimmäismäärät 
ylittävien päästöjen ehkäisemiseksi, jos on 
olemassa vaara, ettei näitä enimmäismääriä 
noudateta. Ympäristöministeriö seuraa val-
tioneuvoston päätöksen päästöjen enim-
mäismäärien toteutumista vuosittain Suomen 
ympäristökeskuksen laatiman yhteenvedon 
perusteella, joka perustuu toiminnanharjoitta-
jien 1 momentin mukaisesti toimittamiin tie-
toihin. Ympäristöministeriö toimittaa edel-
leen Euroopan komissiolle vuosittain teolli-
suuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot suunnitelmaan kuuluvista 
laitoksista (komission täytäntöönpanopäätös, 
6 artiklan 3 kohta).  

Jos ympäristöministeriö yhteenvedossa esi-
tettyjen tietojen perusteella toteaisi, että val-
tioneuvoston päätöksen mukaiset päästöjen 
enimmäismäärät ovat ylittyneet tai uhkaavat 
ylittyä jäljellä olevan suunnitelmankauden 
aikana, ympäristöministeriön olisi pyydettävä 
asiasta selvitys 110 d §:n 1 momentin mukai-
sesti kansallista siirtymäsuunnitelmaa koske-
van hakemuksen toimittaneelta taholta.  

110 f §. Valtioneuvoston päätöksen muut-
taminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
valtioneuvoston päätöksen mahdollisesta 
muuttamisesta laitoksissa tapahtuvien muu-
tosten vuoksi tai muutoin suunnitelmassa an-
nettujen tietojen tarkistamiseksi. Teollisuus-
päästödirektiivin 32 artiklan 6 kohdan mu-
kaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komis-
siolle kaikista suunnitelman mahdollisista 
myöhemmistä muutoksista. Komission täy-
täntöönpanopäätöksessä tällaisina muutoksi-
na mainitaan ainakin polttolaitoksen siirty-
minen 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
tehtävän ilmoituksen mukaisesti soveltamaan 
direktiivin 33 artiklan mukaista määräaikais-
poikkeusta. Tällöin suunnitelmaa olisi muu-
tettava jo ennen suunnitelmakauden alkua. 
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Lisäksi suunnitelmaa olisi muutettava, jos 
polttolaitoksen polttoaineteho pienenee 
suunnitelmakauden aikana alle 50 megawat-
tiin, polttolaitos siirtyy 31 päivän joulukuuta 
2015 jälkeen direktiivin jätteenpolttoa kos-
kevan IV luvun soveltamisalan piiriin tai jos 
suunnitelmaan kuuluvan laitoksen toiminta 
lakkaisi. Näissä tapauksissa suunnitelman 
vähennystavoitetta olisi muutettava poista-
malla siitä 110 b §:n 4 momentin mukaisesti 
poistuvan laitoksen päästöjen osuus. 

Päätöstä voidaan joutua täydentämään 
myös vuonna 2014 ympäristöministeriölle 
toimitettavien yksityiskohtaisten toimenpide-
suunnitelmien mukaisesti sekä muutoin, mi-
käli päätöksen voimassaoloaikana tapahtuu 
muutoksia päätöksessä tarkoitetuissa laitok-
sissa tai niissä päätöksen noudattamiseksi to-
teutettavissa toimissa. Valtioneuvoston pää-
töksen muuttaminen voidaan toteuttaa ympä-
ristöministeriön päätöksellä joko viranomais-
ten, kuten ympäristöministeriön tai valvonta-
viranomaisen aloitteesta, taikka toiminnan-
harjoittajien hakemuksesta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston päätöksen muuttamisesta siinä ta-
pauksessa, että päätöksen mukaisia päästöjen 
vähennystavoitteita ei noudatettaisi. Jos ym-
päristöministeriö toteaisi 110 e §:n 4 momen-
tissa tarkoitetun selvityksen saatuaan, että 
päästöjen enimmäismääriä ei noudateta pää-
töksen mukaisesti eikä asiaa saada korjattua 
kohtuullisessa ajassa siten, että suunnitelman 
toteutuminen ei vaarantuisi, se voisi tehdä 
valtioneuvostolle esityksen valtioneuvoston 
päätöksen muuttamisesta tai peruuttamisesta. 
Valtioneuvosto voisi esityksen johdosta päät-
tää suunnitelman muuttamisesta esimerkiksi 
siten, että jokin laitos tai jotkin laitokset pois-
tettaisiin päätöksestä, taikka suunnitelman 
peruuttamisesta, jolloin olisi samalla asettava 
määräaika, jonka kuluessa päätökseen kuulu-
neiden laitosten on noudatettava teollisuus-
päästödirektiivin III luvun ja liitteen V mu-
kaisia päästöraja-arvoja.  

Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettua valtioneuvoston päätök-
sen muuttamista tai peruuttamista koskeva 
asia olisi käsiteltävä soveltuvin osin kuten 
110 d §:ssä tarkoitettu hakemus valtioneu-
voston päätökseksi, eli ennen päätöksen pe-
ruuttamista koskevaa päätöstä olisi kuultava 

ja annettava mahdollisuus lausunnon jättämi-
seen 110 d §:n 2 momentissa tarkoitetuille 
tahoille. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Ympäristönsuojelulain voimassaolevien 
110 a ja 110 b §:n tavoin ehdotetut säännök-
set kansallista siirtymäsuunnitelmaa koske-
vasta valtioneuvoston päätöksestä mahdollis-
taisivat teollisuuspäästödirektiivin mukaisen 
täytäntöönpanoa joustavoittavan menettelyn 
toteuttamisen kansallisessa lainsäädännössä. 
Jos valtioneuvoston päätöstä ei tehtäisi, lai-
toksiin sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 
2016 alkaen teollisuuspäästödirektiivin III 
luvun ja liitteen V täytäntöönpanemiseksi 
annettavia säännöksiä päästöraja-arvoista. 
Ehdotettavat säännökset mahdollistavat jous-
tavuutta teollisuuspäästödirektiivin edellyt-
tämien toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja 
antavat toiminnanharjoittajille lisäaikaa 3–4 
vuotta toteuttaa investoinnit, jotka tarvitaan 
teollisuuspäästödirektiivin liitteen V päästö-
raja-arvojen noudattamiseksi. Päätöksessä 
tarkoitettujen laitosten on viimeistään suun-
nitelmakauden päättyessä 1 päivästä heinä-
kuuta 2020 noudatettava vähintään teolli-
suuspäästödirektiivin liitteen V tarkoittamia 
päästöraja-arvoja. 

Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset aiheu-
tuvat vasta erityisesti teollisuuspäästödirek-
tiivin III luvun ja liitteen V mukaisten pääs-
töjen raja-arvojen noudattamisesta sekä mui-
den ympäristönsuojeluvaatimusten täytän-
töönpanosta päätöksen voimassaolon päätyt-
tyä. Toiminnanharjoittajien teettämien selvi-
tysten mukaan teollisuuspäästödirektiivin 
liitteen V päästöraja-arvo toteuttaminen ai-
heuttaa yli miljardin euron investointikustan-
nukset olemassa oleviin polttoaineteholtaan 
yli 50 megawatin polttolaitoksiin, joita tar-
kasteluissa oli mukana 137, jos mitään direk-
tiivin mahdollistamia joustoja ei otettaisi 
käyttöön. Joustojen käyttö, kuten jäljellä ole-
vaan enintään 17 500 tunnin käyntiaikaan si-
toutuminen 8 vuoden aikana tai sitoutuminen 
enintään 1 500 tunnin vuotuiseen käyntiai-
kaan, vähentäisi investointien tarvetta ja ai-
heutuvia kustannuksia 0,5–0,6 miljardia eu-
roa. Lähes kaikkien polttolaitosten rikkidiok-
sidi-, typenoksidi- tai hiukkaspäästöjen puh-
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distamisen tehostaminen tai puhdistusteknii-
kan uusiminen vaatisi investointeja, jotta 
päästöraja-arvoja voidaan noudattaa vuoden 
2016 alusta lukien. Koska kustannukset ai-
heutuvat pääosin direktiivin mukaisten pääs-
töraja-arvojen täytäntöönpanosta, niitä tar-
kastellaan tarkemmin asetuksen yhteydessä. 

Kansallisen siirtymäsuunnitelman toteut-
tamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia il-
manlaatuun. 

Kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta an-
nettavassa valtioneuvoston päätöksessä tar-
koitettujen laitosten ympäristölupamääräys-
ten tarkistaminen aiheuttaa lupien uudista-
mistarpeen, mutta se ei yksin lisää lupaviran-
omaisten työmäärää, koska kaikkien teolli-
suuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuulu-
vien polttolaitosten ympäristöluvat on tarkis-
tettava ja saatettava tulevien säännösten mu-
kaisiksi 1 päivään tammikuuta 2016 mennes-
sä. 
 
3  Asian valmiste lu 

Lakiesitys on valmisteltu ympäristöminis-
teriössä. Esitystä on käsitelty ympäristönsuo-
jelulain uudistamishankkeen asianomaisessa 
projektiryhmässä, jossa valmistellaan teolli-
suuspäästödirektiivin suuria polttolaitoksia 
koskevien III luvun ja liitteen V mukaisten 
vaatimusten saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.  

Seuraaville viranomaisille ja yhteisöille on 
annettu tilaisuus antaa lausuntonsa luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi: oikeusministe-
riö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsäta-
lousministeriö, liikenne- ja viestintäministe-
riö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Ilmatieteen laitos, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäris-
tökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, 
aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset, Suomen Kuntaliitto,  

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Natur och 
Miljö rf, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 
Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Öl-
jyalan Keskusliitto ry, Allergia- ja Astmaliit-
to ry ja Hengitysliitto ry. 

Lausunnoissa korostettiin yleisesti sitä 
seikkaa, että teollisuuspäästödirektiivissä 
asetettujen suuria polttolaitoksia koskevien 
vaatimusten aiheuttamien investointitarpei-
den vuoksi direktiivissä mahdollistetut jous-
tot ovat tärkeitä ja ne on syytä toteuttaa di-
rektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. Li-
säksi lausunnoissa pidettiin tärkeänä pyrki-
mystä lupien tarkistusmenettelyjen keventä-
miseen ja yksinkertaistamiseen luparuuhkien 
välttämiseksi. 
 
4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan loka-
kuussa 2012.  

Laki ehdotetaan tulevaksi kiireellisesti 
voimaan, sillä valtioneuvoston päätöksen 
mukainen kansallinen siirtymäsuunnitelma 
olisi teollisuuspäästödirektiivin 32 artiklan 5 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
annettava tiedoksi Euroopan komissiolle 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013. 

Koska kansallista siirtymäsuunnitelmaa 
koskevan valtioneuvoston päätöksen olisi 
määrä tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2016 ja koska päätöksessä tarkoitettujen lai-
tosten ympäristöluvat on ehdotetun 110 c §:n 
2 momentin mukaisesti tarkistettava, päätök-
sessä tarkoitettujen laitosten toiminnanhar-
joittajien olisi jätettävä hakemus laitosten 
ympäristölupien tarkistamiseksi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2014.  

 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 110 a ja 110 b §, sellaisina kuin ne ovat, 110 a § 

laeissa 944/2002 ja 252/2005 sekä 110 b § laeissa 944/2002 ja 1590/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 110 c–110 f § seuraavasti: 
 

 
 
 

110 a §  

Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirty-
mäsuunnitelmasta polttoaineteholtaan vähin-
tään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasu-

turbiinien päästöjen vähentämiseksi 

Valtioneuvosto voi toiminnanharjoittajien 
hakemuksesta teollisuuden päästöistä anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuus-
päästödirektiivi, 32 artiklan mukaisesti päät-
tää toiminnanharjoittajiin kohdistuvasta yh-
teisestä velvoitteesta vähentää ilmaan johdet-
tavia päästöjä lineaarisesti 1 päivän tammi-
kuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väli-
senä aikana (valtioneuvoston päätös). Edelly-
tyksenä on, että päästöt ovat vuoden 2019 ja 
vuoden 2020 aikana yhtä suuret kuin jos 
näissä laitoksissa noudatettaisiin teollisuus-
päästödirektiivin liitteen V 1 osan mukaisia 
päästöraja-arvoja. Lisäksi päätöksessä määrä-
tään päästövähennysten yksityiskohtaisesta 
kohdistumisesta kuhunkin laitokseen.  

 

 
 
 
Valtioneuvoston päätöksellä laitokset va-

pautetaan päätöksen voimassaoloajaksi teol-
lisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V 
mukaisten päästöraja-arvojen noudattamises-
ta päätökseen kuuluvien epäpuhtauksien 
osalta. Valtioneuvoston päätöksessä tarkoite-
tun laitoksen on viimeistään 1 päivästä hei-
näkuuta 2020 noudatettava ympäristöluvassa 
asetettuja teollisuuspäästödirektiiviin perus-
tuvia lupamääräyksiä päästöjen rajoittami-
seksi tai vähintään teollisuuspäästödirektiivin 
liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-arvoja. 

Valtioneuvoston päätöksessä määrätään lai-
tosten päästöjen vuotuiset enimmäismäärät 
kunkin päätökseen kuuluvan epäpuhtauden 
osalta. Päätöksen on sisällettävä teollisuus-
päästödirektiivin 41 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdan nojalla annetuissa Eu-
roopan komission täytäntöönpanosäännöissä 
tarkoitetut tiedot.  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä päätökseen kuuluvista 
epäpuhtauksista, päätökseen merkittävistä 
tiedoista sekä päätökseen kuuluvien päästö-
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jen enimmäismäärien määräytymisperusteista 
ja laskemisesta. 

 
110 b §  

 
Valtioneuvoston päätöksen soveltamisala 
 
Valtioneuvoston päätös voi koskea sellaisia 

teollisuuspäästödirektiivin 28 artiklassa tar-
koitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 
megawatin polttolaitoksia, joille on myönnet-
ty lupa toiminnan aloittamiseksi ennen 27 
päivää marraskuuta 2002 sekä laitoksia, joi-
den ympäristölupahakemus oli kuulutettu en-
nen mainittua päivää ja joiden toiminta alkoi 
viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2003.  

Jos kahden tai useamman polttoainetehol-
taan vähintään 15 megawatin kattilan tai kaa-
suturbiinin savukaasut poistetaan yhteisen 
yhdestä tai useammasta savuhormista koos-
tuvan savupiipun kautta, tällaisten yksiköi-
den yhdistelmää pidetään yhtenä polttolai-
toksena ja niiden polttoainetehot lasketaan 
yhteen määritettäessä 1 momentissa tarkoitet-
tua polttolaitosta. Valtioneuvoston päätös voi 
koskea vain tällaista polttolaitosta kokonai-
suudessaan.  

Valtioneuvoston päätös ei voi koskea lai-
toksia: 

1) joihin sovelletaan teollisuuspäästödirek-
tiivin 33 artiklaa;  

2) joihin sovelletaan teollisuuspäästödirek-
tiivin 35 artiklaa; 

3) joihin sovelletaan tiettyjen suurista polt-
tolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtaus-
päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/80/EY 4 artiklan 4 kohtaa;  

4) jotka sijaitsevat jalostamoissa ja jotka 
käyttävät omaan kulutukseensa jalostamis-
jäännösten kaasutuksesta saatuja lämpöarvol-
taan vähäisiä kaasuja tai raakaöljyn jalosta-
misesta saatuja tislaus- ja konversiojäännök-
siä yksin tai yhdessä muiden polttoaineiden 
kanssa. 

Se, että päätöksessä tarkoitettu laitos 1 päi-
vän tammikuuta 2016 jälkeen poistetaan käy-
töstä tai se ei enää kuulu teollisuuspäästödi-
rektiivin III luvun soveltamisalaan, ei saa 
johtaa muiden suunnitelmaan kuuluvien lai-
tosten vuosittaisten kokonaispäästöjen lisään-
tymiseen. 

110 c §  

Laitoksen päästöraja-arvot ja päätöksen 
suhde ympäristölupaan 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen ympäristöluvassa on määrättävä 
päätökseen kuuluville epäpuhtauksille pää-
töksen voimassaolon ajan noudatettavat pääs-
töraja-arvot. Jos kyse on 110 b §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta yksiköiden yhdistelmästä, 
se on vahvistettava laitoksen ympäristöluvas-
sa ja tällaiselle polttolaitokselle on määrättä-
vä päästöraja-arvot. 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. 
Tarkistaminen voi koskea vain 1 momentissa 
tarkoitettuja seikkoja, jollei 28 §:n 3 momen-
tista muuta johdu. Asia on käsiteltävä sovel-
tuvin osin kuten lupahakemus. 

Jos valtioneuvoston päätös poikkeaa laitok-
sen ympäristöluvasta, on noudatettava val-
tioneuvoston päätöstä. Jollei 110 a−110 f 
§:stä tai niiden nojalla säädetystä muuta joh-
du, valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuun 
laitokseen sovelletaan muutoin, mitä tässä 
laissa säädetään ympäristöluvanvaraisesta 
toiminnasta.  

 
 

110 d §  

Valtioneuvoston päätöksen valmistelu ja kä-
sittely  

Hakemuksen siirtymäsuunnitelmaksi voi 
tehdä toiminnanharjoittajia edustava tai nii-
den nimeämä elin tai taho. Hakemus on toi-
mitettava ympäristöministeriöön viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2012. Hakemuksen li-
säksi on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot 
suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavista 
toimista kussakin laitoksessa viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2014 sen arvioimiseksi, 
että päätöksessä asetetut päästöjen enim-
mäismäärät päätöksen voimassaoloajalta ei-
vät ylity ja että laitokset noudattavat teolli-
suuspäästödirektiivin liitteen V mukaisia 
päästöraja-arvoja 1 päivästä heinäkuuta 
2020. 

Sen lisäksi, mitä hallintolain 34 §:ssä sää-
detään, valtioneuvoston päätöstä valmistelta-
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essa 92 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle yh-
distykselle ja säätiölle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi. Toiminnan sijaintikunnalta ja 
vaikutusalueen kunnilta sekä asianomaisilta 
aluehallintovirastoilta ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksilta on pyydettävä lau-
sunto.  

Ympäristöministeriö toimittaa valtioneu-
voston päätöksen Euroopan komissiolle vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2013. Jos 
komissio ei teollisuuspäästödirektiivin 32 ar-
tiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mu-
kaisesti hyväksy suunnitelmaa, valtioneuvos-
ton päätöstä on muutettava ja ympäristömi-
nisteriön on toimitettava muutettu suunnitel-
ma komissiolle.  

 
110 e §  

Laitoksen toiminnasta toimitettavat tiedot ja 
päätöksen noudattamisen seuranta 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen toiminnanharjoittajan on toimitet-
tava vuosittain helmikuun loppuun mennessä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetut tiedot polttolaitoksen toi-
minnasta ja päästöistä.  

Toiminnanharjoittajan on 81 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla ilmoitettava välit-
tömästi valvontaviranomaiselle laitoksen 
toiminnan olennaisesta muutoksesta, jolla 
saattaa olla vaikutusta päätöksen päästöjen 
enimmäismäärien noudattamiseen.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
tallentaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot 
27 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. Suomen ympäristökeskus 
laatii ympäristöministeriölle tiedoista yh-
teenvedon vuosittain marraskuun loppuun 
mennessä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen on lisäksi ilmoitettava ympäris-
töministeriölle viipymättä 2 momentissa tar-
koitetuista muutoksista. 

Ympäristöministeriö seuraa valtioneuvos-
ton päätöksessä määrättyjen päästöjen enim-
mäismäärien toteutumista 3 momentissa tar-

koitetun yhteenvedon perusteella. Jos ympä-
ristöministeriö yhteenvedon perusteella tote-
aa, että päästöjen enimmäismäärät ylittyvät 
tai ovat vaarassa ylittyä, ympäristöministeri-
ön on pyydettävä asiasta selvitys siltä, joka 
on toimittanut suunnitelmaa koskevan hake-
muksen. 

 
110 f §  

Valtioneuvoston päätöksen muuttaminen 

Ympäristöministeriö voi muuttaa valtio-
neuvoston päätöstä ympäristöministeriön, 
valvontaviranomaisen taikka toiminnanhar-
joittajien aloitteesta, jos päätöksessä tarkoi-
tettu laitos poistetaan käytöstä, se ei enää täy-
tä 110 b §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä tai 
laitoksen toiminnassa tapahtuu olennainen 
muutos taikka jos päätökseen sisältyviä tieto-
ja on muutoin tarkistettava. 

Ympäristöministeriö voi tehdä valtioneu-
vostolle esityksen valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta tai peruuttamisesta, jos se 110 
e §:n 4 momentissa tarkoitetun selvityksen 
perusteella toteaa, että päätöksen mukaisia 
päästöjen enimmäismääriä ei noudateta. Val-
tioneuvosto voi esityksen johdosta päättää 
suunnitelman muuttamisesta taikka suunni-
telmaa koskevan päätöksen peruuttamisesta 
ja määräajasta, jonka kuluessa päätöksessä 
tarkoitettujen laitosten on noudatettava teolli-
suuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V 
mukaisia päästöjen raja-arvoja.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun asian 
käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin 110 
d §:ssä tarkoitettua hakemusta koskevia 
säännöksiä. 

——— 
 
 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Toiminnanharjoittajan on toimitettava 110 

c §:n 2 momentissa tarkoitettua lupamääräys-
ten tarkistamista koskeva hakemus lupavi-
ranomaiselle viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2014. 

 
————— 

 



 HE 83/2012 vp  
  
 

12 

 
Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2012 

 

 Pääministerin sijainen 

 

Valtiovarainministeri JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Ympäristöministeri Ville Niinistö 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 110 a ja 110 b §, sellaisina kuin ne ovat, 110 a § 

laeissa 944/2002 ja 252/2005 sekä 110 b § laeissa 944/2002 ja 1590/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 110 c–110 f § seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

110 a §  

Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelu-
vaatimuksista tietyllä toimialalla sekä sen 

suhde ympäristölupaan 

 
Valtioneuvosto voi päättää orgaanisten liu-

ottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja lai-
toksissa aiheutuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 1999/13/EY ja tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuh-
tauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/80/EY ympäristönsuojeluvaatimusten 
täytäntöönpanemiseksi tiettyihin toiminnan-
harjoittajiin kohdistuvasta yhteisestä velvoit-
teesta vähentää päästöjä ja velvoitteen yksi-
tyiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin 
toiminnanharjoittajaan tietyllä toimialalla se-
kä näiden velvoitteiden muuttamisesta tarvit-
taessa. 

Jos valtioneuvosto ei ole tehnyt 1 momen-
tissa tarkoitettua päätöstä, toiminnanharjoitta-
jien velvoitteet vähentää päästöjä perustuvat 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuun 
valtioneuvoston asetukseen. 

Jos valtioneuvoston päätös poikkeaa tämän 
lain nojalla annetusta ympäristöluvasta, on 
noudatettava valtioneuvoston päätöstä. Lu-
pamääräys voi olla valtioneuvoston päätöstä 
ankarampi, jos se on tarpeen luvan myöntä-
misen edellytysten täyttämiseksi tai valtio-

110 a §  

Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirty-
mäsuunnitelmasta polttoaineteholtaan vä-

hintään 50 megawatin polttolaitosten ja 
kaasuturbiinien päästöjen vähentämiseksi 

Valtioneuvosto voi toiminnanharjoittajien 
hakemuksesta teollisuuden päästöistä anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuus-
päästödirektiivi, 32 artiklan mukaisesti päät-
tää toiminnanharjoittajiin kohdistuvasta yh-
teisestä velvoitteesta vähentää ilmaan johdet-
tavia päästöjä lineaarisesti 1 päivän tammi-
kuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 vä-
lisenä aikana (valtioneuvoston päätös). 
Edellytyksenä on, että päästöt ovat vuoden 
2019 ja vuoden 2020 aikana yhtä suuret kuin 
jos näissä laitoksissa noudatettaisiin teolli-
suuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan mu-
kaisia päästöraja-arvoja. Lisäksi päätökses-
sä määrätään päästövähennysten yksityis-
kohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin laitok-
seen.  

Valtioneuvoston päätöksellä laitokset va-
pautetaan päätöksen voimassaoloajaksi teol-
lisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V 
mukaisten päästöraja-arvojen noudattami-
sesta päätökseen kuuluvien epäpuhtauksien 
osalta. Valtioneuvoston päätöksessä tarkoite-
tun laitoksen on viimeistään 1 päivästä hei-
näkuuta 2020 noudatettava ympäristöluvassa 
asetettuja teollisuuspäästödirektiiviin perus-
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neuvoston asetuksella annettujen ympäristön 
laatuvaatimusten turvaamiseksi. 

Valtioneuvoston päätös on annettava tie-
doksi siten kuin hallintolaissa säädetään. 

tuvia lupamääräyksiä päästöjen rajoittami-
seksi tai vähintään teollisuuspäästödirektii-
vin liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-
arvoja. 

Valtioneuvoston päätöksessä määrätään 
laitosten päästöjen vuotuiset enimmäismää-
rät kunkin päätökseen kuuluvan epäpuhtau-
den osalta. Päätöksen on sisällettävä teolli-
suuspäästödirektiivin 41 artiklan ensimmäi-
sen kohdan b alakohdan nojalla annetuissa 
Euroopan komission täytäntöönpanosään-
nöissä tarkoitetut tiedot.  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä päätökseen kuuluvista 
epäpuhtauksista, päätökseen merkittävistä 
tiedoista sekä päätökseen kuuluvien päästö-
jen enimmäismäärien määräytymisperusteis-
ta ja laskemisesta. 

 
110 b §  

Valtioneuvoston päätöksen valmistelu 

Toiminnanharjoittajia edustava tai niiden 
nimeämä elin tai taho voi tehdä ehdotuksen 
110 a §:ssä tarkoitetuksi valtioneuvoston pää-
tökseksi tai sen muuttamiseksi. Kirjallinen 
ehdotus toimitetaan ympäristöministeriölle. 

Valtioneuvoston päätöstä valmisteltaessa on 
niille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, va-
rattava tilaisuus tulla kuulluksi. Toiminnan si-
jaintikunnalta ja vaikutusalueen kunnilta, asi-
anomaisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksilta sekä valtioneuvoston asetuksel-
la tarkemmin säädettäviltä tahoilta on pyydet-
tävä lausunto. Lisäksi 92 §:ssä tarkoitetulle 
rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi päätöstä 
valmisteltaessa.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 110 a §:ssä tarkoitetun valtioneuvos-
ton päätöksen valmistelussa noudatettavista 
aikamääristä ja seikoista, jotka on käytävä il-
mi valtioneuvoston päätöksestä, sekä valtio-
neuvoston päätöksen täytäntöönpanon val-
vonnasta. 

110 b §  

Valtioneuvoston päätöksen soveltamisala 

Valtioneuvoston päätös voi koskea sellaisia 
teollisuuspäästödirektiivin 28 artiklassa tar-
koitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 
megawatin polttolaitoksia, joille on myönnet-
ty lupa toiminnan aloittamiseksi ennen 27 
päivää marraskuuta 2002 sekä laitoksia, joi-
den ympäristölupahakemus oli kuulutettu en-
nen mainittua päivää ja joiden toiminta alkoi 
viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2003.  

Jos kahden tai useamman polttoainetehol-
taan vähintään 15 megawatin kattilan tai 
kaasuturbiinin savukaasut poistetaan yhtei-
sen yhdestä tai useammasta savuhormista 
koostuvan savupiipun kautta, tällaisten yksi-
köiden yhdistelmää pidetään yhtenä poltto-
laitoksena ja niiden polttoainetehot lasketaan 
yhteen määritettäessä 1 momentissa tarkoi-
tettua polttolaitosta. Valtioneuvoston päätös 
voi koskea vain tällaista polttolaitosta koko-
naisuudessaan.  

Valtioneuvoston päätös ei voi koskea lai-
toksia: 

1) joihin sovelletaan teollisuuspäästödirek-
tiivin 33 artiklaa;  

2) joihin sovelletaan teollisuuspäästödirek-
tiivin 35 artiklaa; 

3) joihin sovelletaan tiettyjen suurista polt-
tolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtaus-
päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/80/EY 4 artiklan 4 kohtaa;  

4) jotka sijaitsevat jalostamoissa ja jotka 
käyttävät omaan kulutukseensa jalostamis-
jäännösten kaasutuksesta saatuja lämpöar-
voltaan vähäisiä kaasuja tai raakaöljyn ja-
lostamisesta saatuja tislaus- ja konver-
siojäännöksiä yksin tai yhdessä muiden polt-
toaineiden kanssa. 

Se, että päätöksessä tarkoitettu laitos 1 
päivän tammikuuta 2016 jälkeen poistetaan 
käytöstä tai se ei enää kuulu teollisuuspääs-
tödirektiivin III luvun soveltamisalaan, ei saa 
johtaa muiden suunnitelmaan kuuluvien lai-
tosten vuosittaisten kokonaispäästöjen li-
sääntymiseen. 

 
 110 c §  

Laitoksen päästöraja-arvot ja päätöksen 
suhde ympäristölupaan 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen ympäristöluvassa on määrättävä 
päätökseen sisältyville epäpuhtauksille pää-
töksen voimassaolon ajan noudatettavat 
päästöraja-arvot. Jos kyse on 110 b §:n 2 
momentissa tarkoitetusta yksiköiden yhdis-
telmästä, se on vahvistettava laitoksen ympä-
ristöluvassa ja tällaiselle polttolaitokselle on 
määrättävä päästöraja-arvot. 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. 
Tarkistaminen voi koskea vain 1 momentissa 
tarkoitettuja seikkoja, jollei 28 §:n 3 momen-
tista muuta johdu. Asia on käsiteltävä sovel-
tuvin osin kuten lupahakemus. 

Jos valtioneuvoston päätös poikkeaa lai-
toksen ympäristöluvasta, on noudatettava 
valtioneuvoston päätöstä. Jollei 110 a−110 f 
§:stä tai niiden nojalla säädetystä muuta 
johdu, valtioneuvoston päätöksessä tarkoitet-
tuun laitokseen sovelletaan muutoin, mitä 
tässä laissa säädetään ympäristönluvanva-
raisesta toiminnasta.  

 
 110 d §  

Valtioneuvoston päätöksen valmistelu ja kä-
sittely  

Hakemuksen siirtymäsuunnitelmaksi voi 
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tehdä toiminnanharjoittajia edustava tai nii-
den nimeämä elin tai taho. Hakemus siirty-
mäsuunnitelmaksi on toimitettava ympäris-
töministeriöön viimeistään 31 päivänä loka-
kuuta 2012. Hakemuksen lisäksi on toimitet-
tava yksityiskohtaiset tiedot suunnitelman to-
teuttamiseksi tarvittavista toimista kussakin 
laitoksessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2014 sen arvioimiseksi, että päätöksessä ase-
tetut päästöjen enimmäismäärät päätöksen 
voimassaoloajalta eivät ylity ja että laitokset 
noudattavat teollisuuspäästödirektiivin liit-
teen V mukaisia päästöraja-arvoja 1 päivästä 
heinäkuuta 2020. 

Sen lisäksi, mitä hallintolain 34 §:ssä sää-
detään, valtioneuvoston päätöstä valmistel-
taessa 92 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle 
yhdistykselle ja säätiölle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi. Toiminnan sijaintikun-
nalta ja vaikutusalueen kunnilta sekä asian-
omaisilta aluehallintovirastoilta ja elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksilta on pyydet-
tävä lausunto.  

Ympäristöministeriö toimittaa valtioneu-
voston päätöksen Euroopan komissiolle vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2013. Jos 
komissio ei teollisuuspäästödirektiivin 32 ar-
tiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mu-
kaisesti hyväksy suunnitelmaa, valtioneuvos-
ton päätöstä on muutettava ja ympäristömi-
nisteriön on toimitettava muutettu suunnitel-
ma komissiolle.  

 
 110 e §  

Laitoksen toiminnasta toimitettavat tiedot ja 
päätöksen noudattamisen seuranta 

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun 
laitoksen toiminnanharjoittajan on toimitet-
tava vuosittain helmikuun loppuun mennessä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetut tiedot polttolaitoksen toi-
minnasta ja päästöistä.  

Toiminnanharjoittajan on 81 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla ilmoitettava välit-
tömästi valvontaviranomaiselle laitoksen 
toiminnan olennaisesta muutoksesta, jolla 
saattaa olla vaikutusta päätöksen päästöjen 
enimmäismäärien noudattamiseen.  
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
tallentaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot 
27 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. Suomen ympäristökeskus 
laatii ympäristöministeriölle tiedoista yh-
teenvedon vuosittain marraskuun loppuun 
mennessä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on lisäksi ilmoitettava ympäristö-
ministeriölle viipymättä 2 momentissa tarkoi-
tetuista muutoksista. 

Ympäristöministeriö seuraa valtioneuvos-
ton päätöksessä määrättyjen päästöjen 
enimmäismäärien toteutumista 3 momentissa 
tarkoitetun yhteenvedon perusteella. Jos ym-
päristöministeriö yhteenvedon perusteella to-
teaa, että päästöjen enimmäismäärät ylittyvät 
tai ovat vaarassa ylittyä, ympäristöministeri-
ön on pyydettävä asiasta selvitys siltä, joka 
on toimittanut suunnitelmaa koskevan hake-
muksen. 

 
 110 f §  

Valtioneuvoston päätöksen muuttaminen 

Ympäristöministeriö voi muuttaa valtio-
neuvoston päätöstä ympäristöministeriön, 
valvontaviranomaisen taikka toiminnanhar-
joittajien aloitteesta, jos päätöksessä tarkoi-
tettu laitos poistetaan käytöstä, se ei enää 
täytä 110 b §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä 
tai laitoksen toiminnassa tapahtuu olennai-
nen muutos taikka jos päätökseen sisältyviä 
tietoja on muutoin tarkistettava. 

Ympäristöministeriö voi tehdä valtioneu-
vostolle esityksen valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta tai peruuttamisesta, jos se 110 
e §:n 4 momentissa tarkoitetun selvityksen 
perusteella toteaa, että päätöksen mukaisia 
päästöjen enimmäismääriä ei noudateta. Val-
tioneuvosto voi esityksen johdosta päättää 
suunnitelman muuttamisesta taikka suunni-
telmaa koskevan päätöksen peruuttamisesta 
ja määräajasta, jonka kuluessa päätöksessä 
tarkoitettujen laitosten on noudatettava teol-
lisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V 
mukaisia päästöjen raja-arvoja.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun asian 
käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin 110 
d §:ssä tarkoitettua hakemusta koskevia 
säännöksiä. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20  . 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 110 
c §:n 2 momentissa tarkoitettua lupamäärä-
ysten tarkistamista koskeva hakemus lupavi-
ranomaiselle viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2014.  
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