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polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikki-
dioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien

rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1017/2002) 13 §,

muutetaan 12 § sekä
lisätään asetukseen uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

12 §

Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirty-
mäsuunnitelmasta

Ympäristönsuojelulain 110 a §:ssä tarkoi-
tettuun valtioneuvoston päätökseen on sisäl-
lytettävä vähintään yksi jokaisen päätöksessä
tarkoitetun laitoksen epäpuhtauksista, joita
ovat rikkidioksidi, typenoksidit ja hiukkaset.
Kaasuturbiinien osalta päätökseen voivat si-
sältyä vain typenoksidit.

Valtioneuvoston päätöksen on, siten kuin
teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympä-
ristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähen-
täminen) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2010/75/EU, jäljem-
pänä teollisuuspäästödirektiivi, 41 artiklan
ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla an-
netuissa Euroopan komission täytäntöönpa-
nosäännöissä on tarkemmin määrätty, sisäl-
lettävä seuraavat tiedot:

1) luettelo polttolaitoksista, joita päätös
koskee, sekä merkitykselliset tiedot niiden
toiminnallisista piirteistä;

2) suunnitelmaan kuuluvien päästöjen
enimmäismäärät vuosina 2016–2019 ja vuo-
den 2020 ensimmäisellä puoliskolla;

3) toimet sen varmistamiseksi, että teolli-
suuspäästödirektiivin vaatimuksia noudate-
taan;

4) kuvaus päätöksen toteutumisen seuran-
nasta.

12 a §

Laitoksen päästöraja-arvot

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun
laitoksen päästöraja-arvojen on päätöksen
voimassaolon ajan perustuttava 31 päivänä
joulukuuta 2015 voimassa oleviin tämän ase-
tuksen 6 tai 8 §:n taikka 10 §:n 1 ja 2
momentin mukaisiin tai ympäristönsuojelu-
lain 51 §:n nojalla asetettuihin päästöraja-
arvoihin.

Kiinteää polttoainetta käyttävässä, poltto-
aineteholtaan yli 500 megawatin polttolaitok-
sessa, jonka toiminnan aloittamiseksi on
myönnetty lupa 1 päivän heinäkuuta 1987
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jälkeen, on noudatettava typenoksidipäästö-
jen raja-arvoa 200 mg/m3(n) typpidioksidiksi
laskettuna.

Laitoksen luvassa voidaan asettaa 1 ja 2
momentin mukaisia päästöraja-arvoja anka-
rammat päästöraja-arvot, jos se on tarpeen
luvan myöntämisen edellytysten täyttymi-
seksi tai valtioneuvoston asetuksella annettu-
jen ympäristön laatuvaatimusten turvaami-
seksi.

12 b §

Laitosten päästöjen enimmäismäärien mää-
räytyminen

Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen
laitosten vuosittainen päästöjen enimmäis-
määrä lasketaan laitoksen 31 päivän joulu-
kuuta 2010 polttoainetehon mukaan siten
kuin 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa Eu-
roopan komission täytäntöönpanosäännöissä
on tarkemmin määrätty. Päästöjen enimmäis-
määrät lasketaan ottaen huomioon oletettu
käyntiaika ja käytettävä polttoaine, jotka las-
ketaan vuosien 2001–2010 keskiarvona vuo-

tuisen käyntiajan ja käytetyn polttoaineen pe-
rusteella.

Vuoden 2016 päästöjen enimmäismäärä
lasketaan tiettyjen suurista polttolaitoksista
ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoit-
tamisesta annetuin Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2001/80/EY liitteiden
III–VII mukaisilla päästöraja-arvoilla. Tur-
vetta ja biomassaa polttoaineena käyttävien
laitosten rikkidioksidipäästöjen vuoden 2016

päästöjen enimmäismäärän laskennassa
käytetään liitteessä 1 ja 2 määrättyjä turvetta
ja biomassaa polttavien laitosten rikkidioksi-
dipäästöraja-arvoja. Laskettaessa 12 a §:n 2
momentissa tarkoitettujen laitosten osuutta
typenoksidipäästöjen enimmäismäärästä on
käytettävä mainitun momentin mukaisia
päästöraja-arvoja.

Vuosien 2019 ja 2020 päästöjen enimmäis-
määrät lasketaan teollisuuspäästödirektiivin
liitteen V 1 osan päästöraja-arvojen mukai-
sesti. Vuosien 2017 ja 2018 päästöjen enim-
mäismäärät vahvistetaan vähentämällä pääs-
töjä lineaarisesti vuoden 2016 ja 2019 välillä.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lo-
kakuuta 2012.
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