
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007 N:o 162—166

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
162 Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
163 Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja

suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

164 Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja
polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

165 Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan
välillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

166 Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen
verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista . . . . . . . . . 585

L a k i

N:o 162

tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 20 §:n 1 momentin

1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 227/1995, seuraavasti:

20 §

Tuloverosta vapaat yhteisöt

Tulon perusteella suoritettavasta verosta
ovat vapaat:

1) Suomen Pankki, Helsingin yliopisto,
Yleisradio Oy, Pohjoismaiden Investointi-
pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto,
Pohjoismaiden kehitysrahasto, Pohjoismai-
den ympäristörahoitusyhtiö, Finnvera Oyj,

Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Ekokem Oy
Ab, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto ja
valtion vakuusrahasto;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran sen
verovuoden verotuksessa, jonka aikana laki
tulee voimaan.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
HE 271/2006
VaVM 44/2006
EV 274/2006
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 163

Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Algerissa 13 päivänä tammikuuta 2005

Suomen tasavallan hallituksen ja Algerian
demokraattisen kansantasavallan hallituksen
välillä tehty sijoitusten vastavuoroista edistä-
mistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä helmi-
kuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 10 päivänä maaliskuuta 2006 ja
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-
dettu 26 päivänä tammikuuta 2007, on voi-
massa 25 päivästä helmikuuta 2007 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vasta-

vuoroista edistämistä ja suojaamista koske-
van sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 10
päivänä maaliskuuta 2006 annettu laki
(194/2006) tulee voimaan 25 päivänä helmi-
kuuta 2007.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä hel-

mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2007)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 164

ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aro-
maattisista hiilivedyistä

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 11 ja 16 §:n

nojalla, sellaisena kuin niistä on 16 § laissa 252/2005:

1 §

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja
vähentää ympäristön pilaantumista, erityisesti
terveyshaittoja ja muita ympäristöön kohdis-
tuvia haittoja, vahvistamalla arseenin, kad-
miumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pitoi-
suuksille ilmassa tavoitearvot 1 päivästä tam-
mikuuta 2013 alkaen.

Alueilla, joilla ilman epäpuhtaudet eivät
ylitä tavoitearvoja, ilmanlaatu on pyrittävä
pitämään mahdollisimman hyvänä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tavoitearvolla pitoisuutta, joka on mah-

dollisuuksien mukaan alitettava määräajassa
ja jolla pyritään välttämään haitallisia ter-
veys- ja ympäristövaikutuksia;

2) kokonaislaskeumalla tietyllä alueella ja
tietyn ajan kuluessa ilmakehästä erilaisille
pinnoille, kuten maaperään, veteen, kasvilli-
suudelle tai kiinteille rakenteille laskeutuvaa
epäpuhtauksien kokonaismassaa;

3) arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bent-
so(a)pyreenin pitoisuudella näiden aineiden
ja yhdisteiden kokonaispitoisuutta määritet-
tynä hengitettävien hiukkasten (PM10) koko-
naismäärästä;

4) polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä
orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostuvat ai-
nakin kahdesta kokonaan hiilestä ja vedystä
koostuvasta aromaattisesta renkaasta;

5) kaasumaisen elohopean kokonaismää-
rällä alkuainemuodossa olevaa elohopeahöy-
ryä (Hg0) ja reaktiivista kaasumaista eloho-
peaa eli vesiliukoista elohopeaa, jonka höy-
rynpaine on riittävän korkea, jotta se voi
esiintyä kaasumaisessa muodossa;

6) ajallisella kattavuudella epäpuhtauden
mittaamiseen käytetyn ajan suhdetta keskiar-
von laskenta-aikaan;

7) aineiston vähimmäismäärällä hyväksyt-
tyjen tulosten osuutta koko mittausaineis-
tosta;

Ilmalla, epäpuhtaudella, ilmanlaadun seu-
rannalla, seuranta-alueella, väestökeskitty-
mällä, hengitettävillä hiukkasilla (PM10),
ylemmällä arviointikynnyksellä, alemmalla
arviointikynnyksellä, jatkuvilla mittauksilla
ja suuntaa antavilla mittauksilla tarkoitetaan
tässä asetuksessa, mitä niistä ilmanlaadusta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(711/2001) säädetään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY (32004L0107); EYVL N:o L 23, 26.1.2005, s. 3
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3 §

Tavoitearvot

Terveyshaittojen ja ympäristöön kohdistu-

vien haittojen ehkäisemiseksi on tavoitteena,
että arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso-
(a)pyreenin pitoisuudet ilmassa eivät ylitä 1
päivästä tammikuuta 2013 alkaen seuraavia
tavoitearvoja:

Epäpuhtaus Keskiarvon laskenta-aika Tavoitearvo1)

ng/m3

Arseeni (As) Kalenterivuosi 6
Kadmium (Cd) Kalenterivuosi 5
Nikkeli (Ni) Kalenterivuosi 20
Bentso(a)pyreeni2) Kalenterivuosi 1
1) Pitoisuus määritetään hengitettävien hiukkasten massapitoisuudesta kalenterivuoden keskiarvona. Tulokset ilmoitetaan
ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.
2) Bentso(a)pyreeni on polysyklinen aromaattinen yhdiste, jota käytetään näiden yhdisteiden syöpävaarallisuuden merkki-
aineena.

4 §

Tavoitearvojen toteuttaminen ja ympäristö-
luvassa annettavat määräykset

Alueilla, joilla 3 §:ssä säädetty tavoitearvo
ylittyy tai on vaarassa ylittyä, on toteutettava
kaikki tarvittavat toimet, joista ei aiheudu
kohtuuttomia kustannuksia, ja joilla pyritään
estämään tavoitearvojen ylittyminen sääde-
tyssä määräajassa. Toimet tulee kohdistaa
merkittävimpiin päästölähteisiin.

Luvanvaraisessa toiminnassa tavoitearvo-
jen ylittyminen tulee pyrkiä estämään käyttä-
mällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja
noudattamalla ympäristön kannalta parasta
käytäntöä siten kuin ympäristönsuojelulaissa
(86/2000) säädetään.

Jos luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuu
tai on perusteltua syytä epäillä aiheutuvan
tässä asetuksessa tarkoitettua ilman pilaantu-
mista ja tämän asetuksen liitteessä 1 säädetty-
jen arviointikynnysten ylityksiä, laitoksen
ympäristöluvassa annetaan määräykset
1 §:ssä mainittujen epäpuhtauksien päästöjen
ja niiden vaikutusten riittävästä tarkkailusta.

5 §

Viranomaiset ja niiden tehtävät ilmanlaadun
seurannassa

Kunnan velvollisuudesta huolehtia paikal-
listen olojen edellyttämästä ilmanlaadun seu-

rannasta säädetään ympäristönsuojelulain
25 §:ssä. Ilmanlaadun seurannasta pääkau-
punkiseudulla säädetään Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain
(1269/1996) 2 §:n 5 kohdassa.

Alueellisten ympäristökeskusten tulee olla
selvillä ilmanlaadusta ja huolehtia siitä, että
niiden alueella ilmanlaadun seuranta on jär-
jestetty hyvin sekä varmistaa, että tarpeelliset
alueelliset seurantatiedot toimitetaan merkit-
täväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmän
ilmanlaatuosaan.

Ilmatieteen laitos huolehtii tässä asetuk-
sessa säädettyjen epäpuhtauksien seurannasta
maaseututausta-asemilla.

6 §

Seuranta-alueet

Arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso-
(a)pyreenin seuranta-alueet ovat:

1) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnasta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu pää-
kaupunkiseutu (YTV-alue);

2) muun Suomen seuranta-alue.

7 §

Seurannan järjestäminen seuranta-alueilla

Ilmanlaadun seurannan suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon liitteen 1 mukaiset ilman-
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laadun arviointikynnykset, liitteen 2 mukaiset
perusteet mittausalueitten valinnalle ja mit-
tausasemien sijoittamiselle sekä liitteen 3
mukaiset seurantamenetelmien laatutavoitteet
ja -vaatimukset.

Ilmanlaadun jatkuvia mittauksia tulee
tehdä seuranta-alueilla, joilla ylempi arvioin-
tikynnys ylittyy. Mittauksia voidaan täyden-
tää mallintamistekniikoilla, jotta ilmanlaa-
dusta saadaan riittävästi tietoa. Seuranta-alu-
eilla, joilla pitoisuudet ovat ylemmän ja
alemman arviointikynnyksen välillä, ilman-
laadun arvioimiseksi voidaan käyttää jatku-
vien ja suuntaa-antavien mittausten sekä mal-
lintamistekniikoiden yhdistelmää. Jos ilman
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat alemman ar-
viointikynnyksen alapuolella, riittää, että il-
manlaatua seurataan yksinomaan leviämis-
mallien, päästökartoitusten tai muiden vastaa-
vien menetelmien perusteella. Seurannan riit-
tävyys tulee tarkistaa ainakin viiden vuoden
välein liitteen 1 kohdan II mukaisesti.

Mittausasemien lukumäärän ja seuranta-
menetelmien on oltava riittävät ilmanlaadun
arvioimiseksi liitteen 2 kohtien I ja IV sekä
liitteen 3 kohdan I mukaisesti. Ilmanlaadun
mittauksista tai mallilaskelmista saatuja tu-
loksia voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa
myös muiden oloiltaan vastaavanlaisten
alueiden ilmanlaatua.

Alueilla, joilla jatkuvilla mittauksilla saa-
tuja tietoja täydennetään muilla seurantame-
netelmillä saaduilla tiedoilla, kuten suuntaa-
antavilla mittauksilla, ilmanlaadun mallinta-
misella tai päästökartoituksilla taikka joilla
ilmanlaadun arvioinnissa käytetään yksin-
omaan muita menetelmiä kuin jatkuvia mit-
tauksia, seurantamenetelmien alueellisen
erottelukyvyn on oltava riittävä ilman epä-
puhtauksien pitoisuuksien määrittämiseen

8 §

Seurannan järjestäminen maaseututausta-
alueilla

Tausta-alueiden ilmanlaatua on seurattava
vähintään kolmella mittausasemalla, joilla tu-
lee mitata ilmassa olevan arseenin, kad-
miumin, nikkelin, kaasumaisen elohopean
kokonaismäärän, bentso(a)pyreenin ja mui-

den 2 momentissa tarkoitettujen polysyklis-
ten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia
sekä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikke-
lin, bentso(a)pyreenin ja muiden polysyklis-
ten aromaattisten hiilivetyjen kokonaislas-
keumia suuntaa-antavin mittauksin. Lisäksi
tulee mahdollisuuksien mukaan kerätä tietoja
hiukkasmaisen ja kaasumaisen kaksiarvoisen
elohopean pitoisuuksista.

Ilman bentso(a)pyreenin osuuden arvioi-
miseksi polysyklisten aromaattisten hiilivety-
jen kokonaispitoisuuksista on seurattava
muita merkityksellisiä polysyklisiä aromaatti-
sia hiilivetyjä, joita ovat ainakin bentso-
(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso-
(j)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, in-
deno(1,2,3-cd)pyreeni ja dibentso(a,h)antra-
seeni.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut epäpuh-
tauksien pitoisuuksien seurantapaikat on si-
joitettava liitteen 2 kohtien I, II ja III mukai-
sesti, ja ne on valittava siten, että epäpuh-
tauksien pitoisuuksien alueellinen vaihtelu ja
pitkän aikavälin kehitys voidaan tunnistaa.

Bioindikaattoriselvityksiä voidaan käyttää,
kun arvioidaan pitoisuuksien tai laskeumien
alueellista jakaumaa ja ekosysteemeihin koh-
distuvien vaikutusten alueellisia piirteitä.

9 §

Tietojen saatavuus ja yleinen tiedottaminen

Tiedot arseenin, kadmiumin, elohopean,
nikkelin, bentso(a)pyreenin ja muiden 8 §:ssä
tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hii-
livetyjen pitoisuuksista ilmassa sekä arseenin,
kadmiumin, elohopean, nikkelin, bentso-
(a)pyreenin ja muiden 8 §:ssä tarkoitettujen
polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen las-
keumista on saatettava ajan tasalle kalenteri-
vuosittain.

Tiedoissa on oltava selostus mitatuista pi-
toisuuksista suhteessa tavoitearvoon sekä tie-
dot mahdollisista terveys- ja ympäristövaiku-
tuksista. Jos tavoitearvo ylittyy, on tiedoissa
esitettävä tavoitearvon ylityksen syyt sekä
tiedot ylitysalueesta ja ylitykselle altistu-
neesta väestöstä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
sekä tiedot 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoite-
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tuista toimista on saatettava yleisesti saata-
ville tietoverkkopalvelujen, ilmanlaatupuheli-
men, lehtien, radion, television taikka näyttö-
tai ilmoitustaulujen välityksellä.

10 §

Tietojen toimittaminen ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään

Mitä ilmanlaadusta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 14 §:ssä säädetään tietojen toi-
mittamisesta ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmän ilmanlaatuosaan, sovelletaan arseenia,
kadmiumia, elohopeaa, nikkeliä ja bentso-
(a)pyreeniä koskevien tietojen toimittami-
seen. Maaseututausta-alueita koskevien tieto-
jen toimittamisesta vastaa Ilmatieteen laitos.

11 §

Vertailumenetelmät

Tässä asetuksessa tarkoitettujen epäpuh-
tauksien pitoisuuksien ja laskeumien määrit-
tämisessä tulee käyttää liitteen 4 vertailume-
netelmää tai muuta menetelmää, joka antaa
vastaavia tuloksia kuin vertailumenetelmä.

Vertailumenetelmän puuttuessa voidaan
käyttää kansallista standardimenetelmää tai
ISO –standardimenetelmää.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Ympäristöministeri Stefan Wallin

Lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto
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Liite 1 
 
 
TALUEIDEN LUOKITTELU ILMANLAADUN ARVIOINTIA VARTEN 
 
TI  Ylemmät ja alemmat arviointikynnykset 
 
 Arseeni Kadmium Nikkeli Bentso(a)pyreeeni 
Ylempi arviointi-
kynnys prosenttei-
na tavoitearvosta 

60 % 
(3,6 ng/mP

3
P) 

60 % 
(3 ng/mP

3
P) 

70 % 
(14 ng/mP

3
P) 

60 % 
(0,6 ng/mP

3
P) 

Alempi arviointi-
kynnys prosenttei-
na tavoitearvosta 

40 % 
(2,4 ng/mP

3
P) 

40 % 
(2 ng/mP

3
P) 

50 % 
(10 ng/mP

3
P) 

40 % 
(0,4 ng/mP

3
P) 

 
TII Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen määrittäminen 
 
Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen määritetään viiden edellisen vuoden pi-
toisuuksien perusteella. Arviointikynnys katsotaan ylittyvän, kun kynnyksen lukuarvo on ylit-
tynyt vähintään kolmena vuonna kyseisten viiden vuoden aikana. 
 
Jos pitoisuustietoja ei ole saatavilla viiden vuoden jaksolta, voidaan käyttää lyhyemmiltä mit-
tausjaksoilta saatuja tietoja sekä päästökartoituksista ja ilmanlaatumalleista saatuja tietoja. 
Tietojen tulee edustaa alueita ja vuodenaikoja, jolloin pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeim-
millaan. 
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Liite 2 
 
 
TMITTAUSALUEIDEN VALINTA JA MITTAUSASEMIEN SIJOITTAMINEN 
 
TI  Yleiset mittausalueen valintaa koskevat perusteet 
 
Mittausalue tulee valita siten, että: 
- saadaan tietoja pitoisuuksista alueilla,  joilla väestön altistuminen suoraan tai epäsuorasti 

ilman epäpuhtauksille on suurinta ja altistumisen kesto on merkityksellistä tavoitearvon 
laskenta-aikaan nähden; 

- saadaan tietoja pitoisuuksista alueilla, jotka edustavat väestön yleistä altistumista, ja 
- saadaan tietoja laskeumien määristä, jotka edustavat ravintoketjun välityksellä tapahtuvaa 

väestön epäsuoraa altistumista. 
 
Mittausalueen tulee olla riittävän edustava. Liikenteen vaikutuksia mittaavan aseman (liiken-
neasema) sijoituspaikka tulee valita siten, että se edustaa ympäröivän alueen ilmanlaatua vä-
hintään 200 neliömetrin laajuudelta. Teollisuusalueiden ilmanlaatua ja teollisuuslaitosten vai-
kutuksia mittaavan aseman (teollisuusasema) sijoituspaikka tulee valita siten, että se edustaa 
mahdollisuuksien mukaan ympäröivän ilman laatua vähintään 250 x 250 metrin laajuudelta. 
Yleistä ilmanlaatua edustava asema (kaupunkitausta-asema) tulee sijoittaa alueelle, joka edus-
taa ilmanlaatua usean neliökilometrin alueella. Mittausalue, jolla seurataan taustapitoisuuksia, 
tulee valita siten, että se sijaitsee vähintään muutaman kilometrin etäisyydellä väestökeskitty-
mistä, muista merkittävistä taajamista ja teollisuuslaitoksista, jotka voivat vaikutta taustapitoi-
suuksiin. 
 
Jos arvioidaan teollisten lähteiden vaikutuksia pitoisuuksiin, on näytteenottopaikkojen luku-
määrä ja sijainti määritettävä siten, että otetaan huomioon päästötiheydet, ilman epäpuhtauksi-
en todennäköinen leviäminen sekä väestön mahdollinen altistuminen. Jos pitoisuudet edellyt-
tävät jatkuvia mittauksia, on perustettava ainakin yksi näytteenottopaikka lähteestä katsoen lä-
himmälle vallitsevan tuulensuunnan alapuolella sijaitsevalle asutusalueelle. Jos taustapitoi-
suutta ei tiedetä, on sijoitettava yksi ylimääräinen näytteenottopaikka päätuulensuunnan myö-
täisesti. Erityisesti silloin, kun tavoitearvot ylittyvät, on näytteenottopaikat sijoitettava siten, 
että parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöä voidaan valvoa. 
 
TII Mittausasemien sijoittamista koskevat perusteet 
 
TKaikki asemat 
 
Mittauslaitteen näytteenottimen (sondi) lähellä ei saisi olla ilmavirtaa rajoittavia esteitä, jotka 
vaikuttavat ilmavirran kulkuun näytteenottokohdan läheisyydessä. Yleensä sen olisi oltava vä-
hintään muutaman metrin päässä rakennuksista, puista ja muista esteistä sekä vähintään 0,5 
metrin etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta, jos näytteenottopaikka edustaa ilmanlaatua ra-
kennusten läheisyydessä. 
 
Näytteenottokohdan olisi yleensä oltava vähintään 1,5 metrin (hengitystaso) ja enintään 4,0 
metrin korkeudella maanpinnasta. Tietyissä olosuhteissa saattaa olla tarpeen käyttää korke-
ammalla, enintään 8 metrissä, sijaitsevaa näytteenottokohtaa. Korkeammalla sijaitseva näyt-
teenottokohta saattaa olla aiheellinen, jos mittausasema edustaa laajaa aluetta. 
 
Näytteenotinta ei tule sijoittaa päästölähteiden välittömään läheisyyteen.  
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Näytteenotossa poistoilma-aukko olisi sijoitettava niin, ettei poistoilmaa pääse näytteenotti-
meen.  
 
TLiikenneasemat 
 
Näytteenottopaikkojen olisi sijaittava vähintään 25 metrin etäisyydellä suurista tienristeyksistä 
ja vähintään 4 metrin etäisyydellä lähimmän ajokaistan keskiviivasta. 
 
Näytteenottimen olisi sijaittava siten, että näyte edustaa ilmanlaatua asuinrakennusten ja mui-
den rakennusten läheisyydessä. 
 
TMaaseututausta-asemat 
 
Mitattaessa laskeumia maaseututausta-alueilla olisi sovellettava ilman epäpuhtauksien kauko-
kulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) ohjeita 
ja kriteerejä mahdollisuuksien mukaan. 
 
THuomioon otettavat muut tekijät: 
 
- mahdolliset häiriölähteet; 
- toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät; 
- kulkuyhteydet; 
- sähkön ja tietoliikenneyhteyksien saatavuus; 
- paikan näkyvyys ja aseman sopeutuminen ympäristöön; 
- väestön ja mittaajien turvallisuus; 
- mittausten keskittäminen (monikomponenttiasemien perustaminen); sekä 
- suunnittelun muut vaatimukset. 
 
TIII Näytteenottopaikan kuvaus ja tarkastaminen 
 
Näytteenottopaikan valintamenettely on kuvattava asianmukaisesti kirjallisesti sekä ympäris-
töstä  otettujen valokuvien ja karttojen  avulla. Näytteenottopaikat tulee tarkastaa säännöllisin 
väliajoin toistaen kuvaamisessa käytettyjä menettelyjä, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttä-
vät edelleen valintaperusteet. 
 
TIV Mittausasemien vähimmäismäärä seuranta-alueilla, joilla jatkuvat mittaukset ovat 
ainoaT Ttiedonlähde 
 
Ta) Hajapäästölähteiden aiheuttaman kuormituksen seurantaan tarvittavat asemat 
 

TJos korkeimmat pitoisuudet ylittävät 
ylemmän arviointikynnyksen P

1)
TP
 

 

TJos korkeimmat pitoisuudet ovat ylem-
män ja alemman arviointikynnyksen vä-

lissäT 

TSeuranta-alueT 

Tarseeni, 
Tkadmium, 

TnikkeliT 

Tbentso(a)pyreeniT Tarseeni, 
Tkadmium, 

TnikkeliT 

Tbentso(a)pyreeniT 

TYTV-alueT T2T T2T T1T T1T 

TMuun Suomen 
seuranta-alueT 

T3T T4T T2T T2T 

PT

1)
P Vähintään yksi kaupunkitausta-asema ja bentso(a)pyreenin osalta myös yksi liikenneasema, mikäli tämä ei lisää 

mittausasemien määrää.T 
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Tb) Pistemäisten päästölähteiden aiheuttaman kuormituksen seurantaan tarvittavat asemat 
 
Pistemäisten päästölähteiden aiheuttaman kuormituksen jatkuvaan seurantaan tarvittavien mit-
tausasemien lukumäärä määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon päästöjen määrä, epä-
puhtauksien  leviäminen päästölähteen lähialueella sekä väestön mahdollinen altistuminen. 
 
Asemat tulisi sijoittaa siten, että asetuksen 4 §:ssä tarkoitettujen parhaiden käyttökelpoisten 
tekniikoiden käyttöä voidaan valvoa. 
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Liite 3 
 
 
TSEURANTAMENETELMIEN LAATUTAVOITTEET JA -VAATIMUKSET 
 
TI  Laatutavoitteet ja tulosten käsittely 
 
Seurantamenetelmiä koskevat laatutavoitteet, joihin kuuluvat menetelmien sallittu epävar-
muus, mittausten ajallinen kattavuus ja mittausaineiston vähimmäismäärä, ovat seuraavat: 
 
 Arseeni, kadmium 

ja nikkeli 
Bentso(a)pyreeni Muut polysykliset 

aromaattiset hiili-
vedyt kuin bent-

so(a)pyreeni, kaa-
sumainen elohopea 

Kokonaislaskeuma

TJatkuvat mit-
tauksetT 

    

- sallittu epävar-
muus 

40 % 50 % - - 

- ajallinen katta-
vuus 

50 % 33 % - - 

- aineiston vähim-
mäismäärä 
 

90 % 90 % - - 

TSuuntaa-antavat 
mittauksetT 

    

- sallittu epävar-
muus 

40 % 50 % 50 % 70 % 

- ajallinen katta-
vuus 

14 % 14 % 14 % 33 % 

- aineiston vähim-
mäismäärä 
 

90 % 90 % 90 % 90 % 

TMallintaminenT     
-sallittu epävar-
muus: 
 

60 % 60 % 60 % 60 % 

TMuut arviotT     
- sallittu epävar-
muus 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Mittausten epävarmuus (95 prosentin luottamusvälillä) arvioidaan CEN –oppaan Guide to the 
expression of uncertainty in measurement (ENV 13005-1999), standardin ISO 5725:1994 
(Accuracy, trueness and precision of measurement methods and results) tai CEN –raportin Air 
Quality – Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods 
(CR 14377:2002E) mukaisesti. Epävarmuutta koskevat taulukon prosenttiarvot on annettu yk-
sittäisille mittauksille, joista määritetään näytteenottoajanjakson keskiarvo 95 prosentin luot-
tamusvälille. Mittausten epävarmuutta olisi sovellettava kyseisen tavoitearvon pitoisuusalueel-
la. Jatkuvien ja suuntaa-antavien mittausten on jakaannuttava tasaisesti koko vuoden ajalle tu-
losten vääristymisen estämiseksi.  
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Mallintamisen ja muun arvioinnin epävarmuus määritellään enimmäispoikkeamana mitatuista 
ja lasketuista pitoisuustasoista asianomaisen tunnusluvun laskentajaksolla ottamatta huomioon 
tapahtumien ajoitusta. 
 
Mitattavan aineiston vähimmäismäärää ja mittausten ajallista kattavuutta koskevat vaatimuk-
set eivät sisällä  tietohukkaa, joka aiheutuu laitteiden vaatimasta säännöllisestä kalibroinnista 
tai normaalista kunnossapidosta. Bentso(a)pyreenin ja muiden polyaromaattisten hiilivetyjen 
pitoisuuden määrittämisessä on käytettävä vuorokausinäytteitä. Enintään kuukauden pituisena 
ajanjaksona otetut yksittäiset näytteet voidaan huolellisuutta noudattaen yhdistää ja analysoida 
kokoomanäytteenä edellyttäen, että näytteiden stabiilisuus kyseisellä ajanjaksolla voidaan 
varmistaa. Bentso(b)fluoranteenin, bentso(j)fluoranteenin ja bentso(k)fluoranteenin määrä 
voidaan ilmoittaa kokonaispitoisuutena, jos niiden analysointi erikseen ei ole mahdollista. 
Vuorokausinäytteenottoa suositellaan myös arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksien 
määrittämiseksi.  
 
Näytteenoton on jakauduttava tasaisesti koko vuoden ajalle ja eri viikonpäiville. Laskeumien 
mittaamiseksi suositellaan kuukausi- tai viikkonäytteitä koko vuoden ajalle. Kokonaislas-
keumanäytteiden sijasta voidaan käyttää märkänäytteitä, jos voidaan osoittaa, että menetelmi-
en välinen ero on enintään kymmenen prosenttia. Laskeuma tulee pääsääntöisesti ilmoittaa yk-
sikössä µg/m²/d.    
 
Mittausten ajallinen kattavuus voi olla jatkuvissa mittauksissa vähintään 14 prosenttia ja suun-
taa-antavissa mittauksissa vähintään kuusi prosenttia, jos voidaan osoittaa, että vuosikeskiar-
von 95 prosentin laajennettu epävarmuus, joka lasketaan taulukon laatutavoitteista standardin 
ISO 11222:2002 (Determination of the uncertainty of the time average of air quality measu-
rements) mukaisesti, on sallituissa rajoissa.    
 
TII  Vaatimukset käytettäessä ilmanlaadun malleja 
 
Jos ilmanlaadun arvioinnissa käytetään mallintamista, on mainittava lähdeviitteet, joissa malli 
kuvataan sekä tiedot mallin epävarmuuksista. Mallin epävarmuus määritetään mitattujen ja 
laskettujen pitoisuuksien enimmäispoikkeamana koko vuoden ajalta ottamatta huomioon pi-
toisuuksien ajallista vaihtelua.   
 
TIII  Muuta arviointia koskevat vaatimukset 
 
Jos ilmanlaadun arviointi perustuu päästökartoituksiin, muiden oloiltaan vastaavanlaisten alu-
eitten ilmanlaatutietojen hyväksikäyttämiseen tai muihin vastaaviin epäsuoriin arviointimene-
telmiin, ei arvioinnin epävarmuus saa olla yli sata prosenttia. 
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Liite 4 
 
 
TVERTAILUMENETELMÄT 
 
T1. Ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin näytteenotto ja analyysi 
 
SFS-EN 14902:2005 (Ambient air – Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and 
Ni in the PMB10B fraction of suspended particulate matter). Vertailumenetelmä perustuu EN 
12341 –standardia vastaavaan manuaaliseen PMB10B –näytteenottoon, jonka jälkeen näytteet kä-
sitellään ja analysoidaan atomiabsorbtiospektrometrillä tai ICP –massaspektrometrillä.  
 
T2. Ilmassa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen näytteenotto ja analyysi 
 
Vertailumenetelmä ilmassa olevan bentso(a)pyreenin pitoisuuksien mittaamiseksi (Ambient 
air – Standard method for the measurement of the concentration of Benzo(a)pyrene in ambient 
air) on standardisoitavana Euroopan standardointikomiteassa (CEN). Vertailumenetelmä pe-
rustuu EN 12341 –standardia vastaavaan manuaaliseen PMB10B –näytteenottoon.  
 
Bentso(a)pyreeniä ja muita polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskevan vertailumenetelmän 
puuttuessa voidaan käyttää kansallisia standardimenetelmiä tai ISO –standardimenetelmiä, ku-
ten standardia ISO 12884:2000 (Ambient air – Determination of total (gas and particle-phase) 
polycyclic aromatic hydrocarbons – Collection on sorbent-backed filters with gas chromato-
graphic/mass spetrometric analyses) tai ISO 16362:2005 (Ambient air – Determination of par-
ticle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons by high performance liquid chromatography). 
 
T3. Ilmassa olevan elohopean näytteenotto ja analyysi 
 
Vertailumenetelmänä ilmassa olevan kaasumaisen elohopean kokonaispitoisuuksien mittaami-
seksi käytetään automaattista menetelmää, joka perustuu atomiabsorbtiospektrometriaan tai 
atomifluoresenssispektrometriaan.  
 
CEN:n standardoiman menetelmän puuttuessa voidaan käyttää kansallisia standardimenetel-
miä tai ISO –standardimenetelmiä. 
 
T4. Arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen las-
keuman näytteenotto ja analysointi 
 
Vertailumenetelmä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten 
hiilivetyjen laskeuman näytteenottoa ja analysointia varten perustuu vakiomittaisten lie-
riömäisten laskeumankeruulaitteiden käyttöön.  
 
CEN:n standardoiman menetelmän puuttuessa voidaan käyttää kansallisia standardimenetel-
miä, kuten standardia SFS 3865:1978 (Laskeuman määrittäminen) tai EMEP:n ohjetta EMEP 
Manual for sampling and chemical analysis (EMEP/CCC Report 1/95, Rev. 2001).  
 
T5. Ilmanlaadun mallintaminen 
 
Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikoita ei voida tällä hetkellä yksilöidä. 



Sisäasiainministeriön päätös

N:o 165

kuntajaon muuttamisesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997)
11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla
päättänyt:

Kuntajaon muutos

Seinäjoen kaupungista siirretään Ilmajoen
kuntaan Palon kylästä kokonaan tila Harjan-
maa 5:291.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelli-
seen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut

tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen pe-
rusteet.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 166

verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 anne-
tun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §
Verovuoden 2007 ennakonpidätysten, en-

nakon täydennysmaksun ja kannossa makset-
tavan ennakon sekä ennen verotuksen päätty-
mistä suoritetun jäännösveron tilityksissä so-
velletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §
Verovuodelta 2007 suoritettavissa veronti-

lityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käyte-
tään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 32,27 %
Kunnallisveron osuus 57,96 %
Kirkollisveron osuus 3,41%
Vakuutetun sairausvakuutus-
maksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,14 %
— päivärahamaksun osuus 2,22 %

3 §
Verovuodelta 2007 suoritettavia verontili-

tyslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kun-
tien jako-osuudet lasketaan siten, että vero-
vuodelta 2005 toimitetun verotuksen mukai-
nen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan
vuoden 2007 tuloveroprosentin mukaiseksi.
Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa
korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan
1 päivän tammikuuta 2006 ja 1 päivän tam-
mikuuta 2005 asukaslukujen suhde. Kunkin
kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun

kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien
vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten,
että maksettavan kirkollisveron osuudesta
erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen
maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilais-
ten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen
seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen
seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evanke-
lis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrä-
tään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-
osuudet soveltaen vuoden 2007 kirkollisvero-
prosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten
seurakuntien jako-osuuksien laskentaa mak-
suunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa
tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelis-
luterilainen seura-
kunta

Kunnallisveron
korotus, euroa

Kirkollisveron
korotus, euroa

Anjalankoski 810 000 61 300
Eno 300 000 25 000
Hamina 400 000 33 300
Imatra 1 000 000 69 400
Joroinen 80 000 7 100
Joutseno 200 000 16 200
Kemi 1 580 000 103 900
Kotka 600 000 48 000
Kuusankoski 750 000 49 300
Lappeenranta 1 100 000 73 300
Lieksa 300 000 24 000
Mänttä 250 000 19 700
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Kunta ja evankelis-
luterilainen seura-
kunta

Kunnallisveron
korotus, euroa

Kirkollisveron
korotus, euroa

Orivesi 1 055 120 82 659
Pietarsaari 1 100 000 107 000
Rautjärvi 170 000 16 500
Rikssvenska
Olaus Petri-
församlingen 192 000
Ruokolahti 250 000 22 000
Varkaus 750 000 55 400
Äänekoski 700 000 49 700

Kunta ja evankelis-
luterilainen seura-
kunta

Kunnallisveron
alennus, euroa

Kirkollisveron
alennus, euroa

Jämsä 555 120 42 159
Naantali 273 400 19 000
Saltvik 435 000 46 600

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä hel-

mikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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