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hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan geologista varastoin-
tia varten tapahtuvaan hiilidioksidin talteen-
ottoon, siirtämiseen putken välityksellä ja vä-
livarastointiin sekä hiilidioksidin geologiseen
varastointiin. Hiilidioksidin talteenoton, siir-
tämisen ja välivarastoinnin sekä geologisen
varastoinnin aiheuttaman ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemisestä ja ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvan-
varaisuudesta säädetään ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) hiilidioksidin geologisella varastoin-

nilla hiilidioksidivirtojen injektointia ja sii-
hen liittyvää varastointia maanalaisiin geolo-
gisiin muodostumiin;

2) välivarastoinnilla hiilidioksidin varas-
tointia ennen sen siirtämistä geologisesti va-
rastoitavaksi;

3) varastointipaikalla geologisessa muo-

dostumassa olevaa kolmiulotteista tilaa, jota
käytetään hiilidioksidin varastointiin ja siihen
liitettyä maan pinnalla olevaa laitosta tai in-
jektointilaitosta;

4) geologisella muodostumalla litostrati-
graafista yksikköä, jossa voidaan erottaa ja
kartoittaa toisistaan erottuvia kivilajikerrok-
sia;

5) vesipatsaalla vesistön pinnasta pohjase-
dimenttiin ulottuvaa, pystysuunnassa yhtäjak-
soista vesipatsasta, pohjasedimentti mukaan
lukien;

6) hiilidioksidivirralla hiilidioksidin tal-
teenottoprosessista syntyvien aineiden virtaa;

7) siirtoverkolla putkiverkkoa, mukaan lu-
kien siihen liitetyt paineenkorotusasemat, jo

ta käytetään hiilidioksidin siirtämiseen vä-
livarastointiin tai varastointipaikkaan.

3 §

Kielto varastoida hiilidioksidia geologisesti
ja vesipatsaaseen

Hiilidioksidia ei saa Suomen alueella eikä
Suomen talousvyöhykkeellä varastoida geo-
logisesti eikä vesipatsaaseen. Kielto ei kui-
tenkaan koske hiilidioksidin geologista varas-
tointia, jos varastoitava määrä on alle
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100 000 tonnia ja varastoinnin tarkoitus on
uusien tuotteiden ja menetelmien tutkimus,
kehittäminen ja kokeilu.

4 §

Talteen otetun hiilidioksidin luovuttaminen
geologisesti varastoitavaksi

Suomen alueella talteen otettua hiilidioksi-
dia saa luovuttaa geologisesti varastoitavaksi
vain sellaiseen maanalaiseen geologiseen
muodostumaan, joka sijaitsee kokonaan Eu-
roopan unionin jäsenvaltion alueella taikka
sen Yhdistyneiden kansakuntien merioikeus-
yleissopimuksen (SopS 49—50/1996) mukai-
sella talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla.

5 §

Hiilidioksidivirran laatuvaatimukset

Hiilidioksidivirran tulee jäljempänä 2 mo-
mentissa mainituin poikkeuksin koostua yk-
sinomaan hiilidioksidista.

Hiilidioksidivirrassa saa olla hiilidioksidin
lisäksi pieniä määriä aineita, jotka ovat peräi-
sin hiilidioksidin synty- tai talteenottoproses-
sista (satunnaiset aineet) sekä jäämiä ai-
neista, joita on lisätty hiilidioksidin kulkeutu-
misen seuraamisen ja todentamisen helpotta-
miseksi (lisätyt aineet).

Hiilidioksidivirran satunnaisten aineiden ja
lisättyjen aineiden pitoisuudet eivät saa ylit-
tää sellaista tasoa, josta voi aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai joka
voi heikentää varastointipaikan, siirtoverkon
tai niihin liitetyn laitteen turvallisuutta tai
eheyttä.

Hiilidioksidivirtaan ei saa lisätä jätelaissa
(646/2011) tarkoitettua jätettä tai muuta ai-
netta sen loppukäsittelemiseksi.

6 §

Hiilidioksidin talteenottoa koskevat
velvoitteet

Hiilidioksidin talteenottajan tulee huolehtia
siitä, että hiilidioksidivirran koostumus, syö-
vyttävät aineet mukaan lukien, tutkitaan ja
arvioidaan siitä aiheutuvat riskit.

Hiilidioksidia saa ottaa talteen vain, jos

hiilidioksidivirran satunnaisten tai lisättyjen
aineiden pitoisuudet eivät riskin arvioinnin
perusteella ylitä 5 §:n 3 momentissa säädet-
tyä tasoa.

Talteenottajan tulee pitää kirjaa geologi-
sesti varastoitaviksi toimitettujen hiilidioksi-
divirtojen määristä, ominaisuuksista ja koos-
tumuksesta.

7 §

Toisen hallitseman siirtoverkon käyttäminen

Jos siirtoverkon haltija ja hiilidioksidin tal-
teenottaja eivät pääse sopimukseen hiilidiok-
sidin siirtoverkon käyttöoikeudesta, Energia-
markkinavirasto voi hakemuksesta myöntää
hiilidioksidin talteenottajalle oikeuden liittyä
siirtoverkkoon ja käyttää sitä hiilidioksidin
siirtämiseen.

Hakemuksessa on oltava tiedot ainakin hii-
lidioksidin siirtokapasiteettia määräävistä te-
kijöistä, liittymien teknisistä seikoista, ver-
kon muiden käyttäjien tarpeista, verkon
muuttamisen ja hiilidioksidin siirtämisen kus-
tannuksista sekä muista näihin rinnastetta-
vista seikoista.

Käyttöoikeus on myönnettävä, jos:
1) siirtoverkon välityskapasiteetti on riit-

tävä tai sitä voidaan laajentaa kohtuullisin
kustannuksin ottaen huomioon siirtoverkon
haltijan ja hiilidioksidin talteenottajien tar-
peet;

2) siirtoverkkoon syötettävä hiilidioksidi-
virta soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan
siirtoverkossa siirrettäväksi; sekä

3) haettu siirtoverkon käyttö sopeutuu
muutoinkin siirtoverkon olemassa olevaan
käyttöön.

Energiamarkkinaviraston päätöksessä on
oltava verkkoon liittymistä ja hiilidioksidin
verkkoon syöttämistä koskevat tarpeelliset
määräykset. Päätöksessä on samalla määrät-
tävä korvaus siirtoverkkoon liittymisestä ver-
kon haltijalle aiheutuvista kustannuksista ja
määrättävä hiilidioksidin siirtopalvelusta suo-
ritettavan korvauksen perusteista. Korvauk-
sen tulee sisältää tuotto pääomalle. Hiilidiok-
sidin siirtopalvelusta suoritettavan korvauk-
sen, mukaan lukien tuotto pääomalle, tulee
olla kohtuullinen.

2 416/2012



8 §

Siirtoverkon muuttaminen

Energiamarkkinavirasto voi hiilidioksidin
talteenottajan hakemuksesta velvoittaa siirto-
verkon haltijan tekemään siirtoverkkoon
muutokset, jotka aiheutuvat hiilidioksidin tal-
teenottajan liittymisestä siirtoverkkoon tai li-
sääntyneestä hiilidioksidin siirtotarpeesta.
Edellytyksenä on, että hiilidioksidin talteen-
ottaja sitoutuu vastaamaan muutostöistä ai-
heutuvista kustannuksista. Muutokset eivät
saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaa-
raa.

Hakemukseen sovelletaan, mitä 7 §:n 2
momentissa säädetään hakemuksesta. Ener-
giamarkkinaviraston päätökseen sovelletaan,
mitä 7 §:n 4 momentissa säädetään päätök-
sestä.

9 §

Siirtoverkkoa koskevan päätöksen muuttami-
nen

Energiamarkkinavirasto voi muuttaa 7 ja
8 §:ssä tarkoitettua päätöstä, jos olosuhteet tai
hiilidioksidin siirtämistarpeet ovat olennai-
sesti muuttuneet. Käyttöoikeus voidaan pe-
ruuttaa, jos siirtoverkon käyttöoikeuden saa-
nut ei ryhdy käyttämään siirtoverkkoa koh-
tuullisen ajan kuluessa tai laiminlyö hänelle
kuuluvia verkon käyttöä koskevia velvolli-
suuksia.

10 §

Toisen valtion alueelle ulottuva siirtoverkko

Jos 7 tai 8 §:ssä tarkoitettu hakemus kos-
kee toisen valtion alueelle ulottuvaa siirto-
verkkoa, työ- ja elinkeinoministeriön on tar-
vittaessa neuvoteltava toisen valtion toimi-
valtaisen viranomaisen kanssa ennen asian
ratkaisemista.

11 §

Siirtoverkon ja välivarastointitilan rakenta-
minen

Siirtoverkon ja välivarastointitilan rakenta-

misen tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaa-
vaan. Siirtoverkon ja välivarastointitilan
suunnitteluun ja rakentamiseen sovelletaan,
mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) säädetään rakennuksen rakenta-
misesta.

12 §

Viranomaisten tehtävät

Ympäristöministeriö ohjaa ja seuraa tämän
lain toimeenpanoa ja valvontaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen
määräysten noudattamista. Jos tässä laissa
tarkoitettua toimintaa harjoitetaan Suomen
talousvyöhykkeellä, valvonnasta vastaa se
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
jonka toimialuetta lähinnä toimintaa harjoite-
taan.

Energiamarkkinavirasto vastaa siirtover-
kon käyttöoikeutta koskevien määräysten
noudattamisen valvonnasta.

13 §

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Edellä 12 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoite-
tulla valvontaviranomaisella tai sen määrää-
mällä virkamiehellä on oikeus valvontaa ja
tämän lain täytäntöönpanoa varten toimi-
alansa mukaisesti:

1) saada salassapitosäännösten estämättä
tarpeellisia tietoja viranomaisilta sekä toimin-
nanharjoittajilta;

2) kulkea toisen alueella;
3) tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, suorit-

taa mittauksia ja ottaa näytteitä;
4) päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoi-

tetaan;
5) tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuk-

sia.
Edellä 1 momentin 2—5 kohdassa mai-

nittu oikeus ei koske pysyväisluonteiseen
asumiseen käytettäviä tiloja.

14 §

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Valvontaviranomainen voi:

3416/2012



1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen
nojalla annettua määräystä, jatkamasta tai
toistamasta säännöksen tai määräyksen vas-
taista menettelyä;

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia
taikka sen nojalla annettua määräystä, täyttä-
mään muulla tavoin velvollisuutensa.

15 §

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka

Valvontaviranomaisen on tehostettava,
jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, 14 §:n no-
jalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhka-
sakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toi-
menpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.
Uhkasakon asettamisesta ja maksettavaksi
tuomitsemisesta sekä teettämisuhan ja kes-
keyttämisuhan asettamisesta ja määräämi-
sestä täytäntöön pantavaksi säädetään uhka-
sakkolaissa (1113/1990).

16 §

Muutoksenhaku

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ja Energiamarkkinaviraston tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Energiamarkkinaviraston tämän lain

7—9 §:n nojalla antamaan päätökseen hae-
taan kuitenkin muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen.

Markkinaoikeuden ja hallinto-oikeuden
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

17 §

Rangaistussäännökset

Rangaistuksesta vastoin tätä lakia tehdystä
ympäristön turmelemisesta säädetään rikos-
lain (39/1889) 48 luvun 1—4 §:ssä.

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) rikkoo 3 §:ssä tarkoitettua kieltoa varas-
toida hiilidioksidia geologisesti tai vesipat-
saaseen,

2) luovuttaa hiilidioksidia geologisesti va-
rastoitavaksi 4 §:n vastaisesti tai

3) lisää hiilidioksidivirtaan jätettä tai
muuta ainetta sen loppukäsittelemiseksi 5 §:n
4 momentin vastaisesti,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, hiilidioksi-
din talteenottamisesta ja varastoinnista anne-
tun lain rikkomisesta sakkoon.

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinä-
kuuta 2012.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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