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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmansuojelulain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ilmansuojelulakia 
muutettavaksi siten, että valtioneuvoston ylei
sin ohjein ja määräyksin voitaisiin vaikuttaa 
otsonikerroksen suojelemiseksi merkityksellis
ten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmis
tukseen, maahantuontiin, luovuttamiseen ja 
käyttöön. Valtioneuvoston ohjeita ja määräyk
siä voitaisiin antaa myös tuotteiden merkitse
misestä ja paitsi ilmanlaadusta myös laskeu
masta. 

Muutettavien säännösten nojalla puututtai
siin ensisijaisesti täysin halogenoitujen kloori
fluorihiilivetyjen eli niin sanottujen CFC-ainei
den käyttöön ja siitä aiheutuviin päästöihin. 
Nämä aineet heikentävät yläilmakehän otsoni
kerrosta, joka suojelee maapalloa liialliselta 
ultraviolettisäteilyltä. Ne edistävät myös maa
pallon ilmaston lämpenemistä, joka on syynä 
niin sanottuun kasvihuoneilmiöön. 

Suomi on allekirjoittanut otsonikerroksen 
suojelemiseksi tehtyyn Wienin yleissopimuk
seen liittyvän Montrealin pöytäkirjan otsoni-

kerrosta heikentävistä aineista syyskuussa 
1987. Pöytäkirja tuli voimaan vuoden 1989 
alusta. Pöytäkirjassa on sovittu näiden ainei
den valmistuksen ja käytön vähentämisestä. 
Pöytäkirjassa edellytetään myös, että jokaisen 
pöytäkirjan osapuolen tulee kieltää vuoden 
1990 alkuun mennessä vaivattavien aineiden 
tuonti kaikista valtioista, jotka eivät ole pöytä
kirjan osapuolia. Ilmansuojelulain muutaksin 
on tarkoitus varmistaa, että pöytäkirjan vel
voitteita pystytään noudattamaan Suomessa. 
Tärkeä tavoite on tällöin kieltää CFC-yhdistei
tä sisältävien tuotteiden tuonti, erityisesti kun 
vastaava tuotanto on Suomessa sovittu lopetet
tavaksi. 

Lisäksi ehdotetaan, että tullilaitoksen tehtä
väksi säädettäisiin osallistuminen ilmansuoje
lun kannalta merkityksellisten tuotteiden maa
hantuontia koskevien säännösten valvontaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja muutos
tarpeet 

Ilmansuojelulain (67 /82) tavoite on ehkäistä 
teollisuudesta, energiantuotannosta ja liiken
teestä aiheutuva ilman pilaantuminen. Lailla 
suojeliaan ihmisen terveyttä, luontoa ja muuta 
ympäristöä sekä ehkäistään ilmanlaadun huo
nontumisesta aiheutuvia aineellisia vahinkoja 
ja viihtyisyyden vähentymistä. 

390382D 

Ilman pilaantuminen voi aiheutua välittö
mästi yhden tai usean aineen ilmaan tulevasta 
päästöstä. Ilman pilaantuminen voi myös ai
heutua päästöjen ja ilmassa jo ennestään ole
vien aineiden tai vallitsevan säätilan yhteisvai
kutuksista. Ilman epäpuhtaudet voivat vaikut
taa ylä- ja alailmakehään, ilmastoon, maape
rään, pohjavesiin ja vesistöihin sekä edelleen 
näiden kautta muun muassa luontoon ja ihmi
sen terveyteen. Lain mukaan ilman pilaantumi-
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nen on ehkäistävä ennakolta eli ennen kuin 
siitä aiheutuvia haittoja on ilmennyt. 

Ilmansuojelua ohjataan ilmansuojelulain 
9 §:n mukaisilla valtioneuvoston päätöksillä. 
Säännöksen mukaan valtioneuvosto voi ilman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi antaa tarpeellisia 
yleisiä ohjeita taikka niiden sijasta tai ohella 
yleisiä määräyksiä 

1) aineen enimmäispitoisuudesta ilmassa 
2) aineen enimmäispitoisuudesta ilmaan tule

vassa päästössä tai ilmaan tulevan aineen enim
mäismäärästä 

3) valmistettavan, maahantuotavan tai myy
tävän polttoaineen taikka muun tuotteen tai 
valmisteen koostumuksesta 

4) moottoriajoneuvon joutokäynnin rajoitta
misesta muualla kuin tieliikennelainsäädännös
sä tarkoitetulla tiellä. 

Ilmansuojelulaki on ollut voimassa runsaat 
kuusi vuotta. Sinä aikana valtioneuvosto on 
antanut kaksitoista ilmansuojelulain 9 §:n mu
kaista päätöstä. Valtioneuvoston yleiset ohjeet 
ja määräykset ovat osoittautuneet tehokkaaksi 
keinoksi ilmansuojelussa. 

Ilmansuojelulain tullessa voimaan vaikutti
vat taajamien ilmanlaatuun eniten kiinteät läh
teet. Kiinteiden lähteiden hiukkaspäästöistä ja 
rikkiyhdisteiden päästöistä valtioneuvosto on 
antanut päätöksiä. Kiinteiden lähteiden päästö
jä on rajoitettu ilmansuojelun ilmoitusmenette
lyssä lääninhallitusten päätöksissä. Tämän 
vuoksi kiinteiden lähteiden hiukkas- ja rikki
päästöjen vaikutus taajamien ilmanlaatuun on 
vähentynyt. 

Nykyään taajamien tärkein ilmansuojeluon
gelma usein on liikenteen aiheuttamat epäpuh
taudet. Niiden merkitys kasvaa 1990-luvun al
kupuolelle asti, minkä jälkeen liikenteen pääs
töjen rajoitustoimet alkavat tuntua. 

Etenkin 1980-luvulla on käynyt yhä selvem
mäksi, että ilman epäpuhtauksilla on pitkäai
kaisvaikutuksia. Aivan viime vuosina on oival
lettu, että kokonaisia maanosia uhkaavien il
mansuojeluongelmien kuten happamoitumisen 
lisäksi on maapallonlaajuisia ongelmia, joiden 
ratkaisemiseksi Suomenkin on yhä enemmän 
tehtävä työtä. Parhaiten tunnettu tällainen on
gelma on yläilmakehän otsonikerroksen ohene
minen. 

Täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt eli 
niin sanotut CFC-yhdisteet voivat hävittää 
yläilmakehän eli stratosfäärin otsonikerrosta. 
Ilmiö perustuu siihen, että CFC-yhdisteiden 
sisältämä kloori yläilmakehään päästyään rea-

goi siellä olevan otsonin kanssa ja tuhoaa 
otsonimolekyylej a. CFC-yhdisteiden siirtymis
tä ilmakehän yläosiin edesauttaa, että ne ovat 
kemiallisesti hyvin pysyviä. Yhdisteiden hajoa
misen ilmakehässä arvioidaan vievän 7 5-150 
vuotta. Pitkä säilyvyys merkitsee myös, että 
yhdisteiden käyttömuodoilla on vain vähän 
eroa lopputuloksen kannalta, koska suuri osa 
CFC-yhdisteistä aina kulkeutuu otsonikerrok
seen saakka. 

CFC-yhdisteet eivät aiheuta ilmansuojeluon
gelmia paikallisesti. CFC-yhdisteiden laajalle 
levinnyt käyttö perustuu itse asiassa sekä nii
den moniin erinomaisiin teknisiin ominaisuuk
siin että nimenomaan niiden myrkyttömyyteen 
ja muuhun haitattomuuteen ihmisen työ- ja 
muussa elinympäristössä. 

Yläilmakehän otsonikerros suojelee maapal
loa liialliselta auringon ultraviolettisäteilyltä. 
Ultraviolettisäteilyn määrän kasvu lisää iho
syöpäriskiä ja saattaa vaikuttaa ihmisen immu
nologiseen järjestelmään sekä vahingoittaa 
kasveja sekä maalla että vedessä, mikä voi 
vähentää mahdollisuuksia kasvinviljelyyn ja 
vahingoittaa meriluontoa. 

CFC-yhdisteet voimistavat myös niin sanot
tua kasvihuoneilmiötä. Ilmakehässä useat kaa
sut vaikuttavat samalla tavalla kuin kasvihuo
neen katto. Ne läpäisevät hyvin auringosta 
tulevaa säteilyä, mutta estävät maan lämpösä
teilyä pääsemästä takaisin avaruuteen. Koska 
niin sanottujen kasvihuonekaasujen pitoisuu
det ilmakehässä kasvavat, maapallon lämpöti
lan uskotaan nousevan, mistä seuraa, että il
masto muuttuu. CFC-yhdisteet vaikuttavat hii
lidioksidin jälkeen eniten tulevaisuuden ilmas
ton muutoksiin. 

Suomessa käytettiin vuonna 1986 CFC
yhdisteitä 3 400 tonnia. Yhdisteitä on useita ja 
niiden kyky tuhota otsonikerrosta on erilainen. 
Yhdisteen trikloorifluorimetaani (CFC-11) ky
kyä tuhota otsonia ilmaistaan luvulla 1 ,0. Mui
den yhdisteiden vastaava ominaisuus on määri
tetty vertaamalla niitä CFC-11 :een. Kun Suo
messa käytettyjen CFC-yhdisteiden määrä las
ketaan ottamalla huomioon eri yhdisteiden hai
tallisuus, oli yhdisteiden käyttö Suomessa 
vuonna 1986 3 300 tonnia. 

CFC-yhdisteitä käytettiin vuonna 1986 pää
asiallisesti erilaisten kovien vaahtomuovien val
mistuksessa (noin 50 prosenttia käytöstä), 
aerosoliteollisuudessa (noin 20 prosenttia), kyl
mälaitteissa (noin 10 prosenttia), liuottimissa 
(noin 10 prosenttia) ja pehmeän vaahtomuovin 
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valmistuksessa (noin 10 prosenttia). CFC
yhdisteiden käyttö aerosoliteollisuudessa vähe
nee vastedes huomattavasti. Sen sijaan CFC
yhdisteiden käyttö erityisesti eristeiksi valmis
tettavissa kovissa vaahtomuoveissa on lisäänty
mässä. 

Maapalloa suojaavan otsonikerroksen säilyt
tämiseksi on CFC-yhdisteiden käytöstä luovut
tava lähes kokonaan. Jokin lääketieteellinen 
tai muu erityiskäyttö saattaa tulla kysymyk
seen. Kun CFC-yhdisteistä luopumiselle val
mistellaan ohjelmaa, on otettava huomioon 
CFC-yhdisteitä korvaavien aineiden kehityksen 
vaatima aika. 

Myös Suomessa on tarkoitus rajoittaa täysin 
halogenoitujen CFC-yhdisteiden käyttöä. Val
tioneuvoston 31 päivänä toukokuuta 1988 
eduskunnalle antamassa selonteossa ympäristö
politiikasta todetaan, että päätavoite on kloo
rifluorihiilivetyjen käytön vähentäminen Suo
messa vuoteen 1998 mennessä 85 prosenttia 
vuoden 1986 käytöstä ja välitavoite käytön 
vähentäminen vuoteen 1993 mennessä 50 pro
senttia vuoden 1986 käytöstä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että CFC-yhdisteiden käyttöä 
vähennetään vuoden 1986 käyttöön verrattuna 
vähintään 1 650 tonnia vuoden 1993 loppuun 
mennessä ja vähintään 2 800 tonnia vuoden 
1998 loppuun mennessä. 

Ilmansuojelulain muuttamisen päätarkoitus 
on varmistaa, että CFC-yhdisteiden käyttöä 
voidaan säädellä järkevästi ja tarkoituksenmu
kaisesti. Tarkoituksena on myös turvata, että 
vähentämistoimia voidaan valvoa joustavasti 
mutta tehokkaasti. 

Viranomaisten valvonta- ja täytäntöönpano
valtuuksia koskevien säännösten tehostamisen 
lisäksi ympäristöministeriöllä on tarkoitus 
CFC-yhdisteitä käyttävien eri teollisuudenalo
jen kanssa käytävissä neuvotteluissa pyrkiä 
järjestelyihin yhdisteiden käytön vähentämi
seksi vapaaehtoisesti. Aerosoliteollisuuden 
kanssa on jo sovittu CFC-yhdisteiden käytön 
lopettamisesta asteittain. Kahden muun toimi
alan eli kylmäteknisen alan ja pehmeää vaahto
muovia valmistavan teollisuuden kanssa neu
vottelut ovat varsin pitkällä. 

2. Ehdotetut muutokset ja niiden 
perustelut 

Ilmansuojelulain 9 §:n nojalla annettavat 
valtioneuvoston päätökset ohjaavat ilmansuo-

jelua suurelta osin myös vastedes. Valtioneu
voston päätökset valmistellaan ympäristömi
nisteriön johdolla. Ilman pilaantumisen ehkäi
semiseen pyritään mahdollisimman pitkälle 
yleisin ohjein ja määräyksin asetettavien ta
voitteiden ja keinojen mukaisesti. Lisäksi lää
ninhallitusten päätöksillä on ilmansuojelulain 
mukaisessa ilmoitusmenettelyssä suuri merki
tys. Näissä yksittäisiä laitoksia koskevissa pää
töksissä toteutetaan valtioneuvoston päätöksiä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan sanamuotoa 
ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että sään
nöksessä ilmanlaadun ohella mainitaan nimen
omaisesti myös laskeuma. 

Valtioneuvosto on antanut päätöksen ilman 
laatua koskevista ohjeista (537 /84). Päätökses
sä on ohjearvot tyypillisimmille ilman epäpuh
tauksille eli rikkidioksidille, hiukkasille, typpi
dioksidille ja hiilimonoksidille. Lisäksi päätök
sessä on annettu ohjearvo rikkidioksidin vuosi
keskiarvolle maa- ja metsätalousalueita ja 
luonnonsuojelun kannalta merkityksellisiä alu
eita varten. Päätös sisältää myös pitkän ajan 
tavoitteen rikkilaskeuman enimmäismäärälle. 

Ilmanlaatua ja laskeumaa koskevat tavoit
teet on tarkoitus ilmaista ensisijaisesti ohjear
voin. Ympäristöministeriössä seurataan ilman
laatua ja sen tutkimusta sekä kansainvälisiä 
suosituksia ilmanlaadun ohjearvoiksi. Uusien 
tietojen perusteella muutetaan ja täydennetään 
ilman laatua koskevista ohjeista annettua val
tioneuvoston päätöstä tarpeen mukaan. Vast
edes voi tavoitearvojen antaminen rikin lisäksi 
muidenkin epäpuhtauksien laskeumille käydä 
yhä tärkeämmäksi, kun tiedot luonnon sieto
kyvyn rajoissa pysyvästä epäpuhtauskuormi
tuksesta lisääntyvät. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ei ehdoteta 
muutettavaksi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että valtioneuvosto voi
si antaa yleisiä ohjeita ja määräyksiä paitsi 
valmistettavien, maahantuotavien ja myytävien 
aineiden, tuotteiden ja valmisteiden koostu
muksesta myös käytettävien aineiden, valmis
teiden ja tuotteiden koostumuksesta. 

Ilmansuojelulakia valmisteltaessa katsottiin, 
että koostumusta koskevien säännösten tarkoi
tus voidaan saavuttaa kohdistamatta nimen
omaisia määräyksiä myös valmisteiden käyttä
jiin. 

Ehdotetun säännöksen nojalla voitaisiin an
taa valtioneuvoston päätöksiä valmistusproses
seissa käytettävistä ilmansuojelun kannalta 
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merkityksellisistä aineista, valmisteista ja tuot
teista kuten esimerkiksi CFC-yhdisteitä sisältä
vistä valmisteista tai tuotteista. Muutos on 
tarpeellinen, jotta viranomaiset voisivat suo
raan valvoa ilmansuojelullisesti merkityksellis
ten aineiden käyttöä ja sen kieltoa. Valvonta 
on järjestettävissä joustavammin ja vähemmin 
kustannuksin, jos se ei kohdistu ainoastaan 
valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin 
vaan myös käyttöön. 

Nykyisin voimassa olevan säännöksen mu
kaan koostumusta koskevia ohjeita ja mää
räyksiä voidaan antaa pohtoaineista sekä muis
ta tuotteista ja valmisteista. Ehdotuksen mu
kaan päätökset voisivat koskea aineita, valmis
teita ja tuotteita. Muutos on tarpeen, jotta 
voitaisiin säännellä ennalta riittävän laajasti 
sellaisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden 
koostumusta, joiden käyttö tai valmistus voi 
välillisesti tai välittömästi aiheuttaa ilman pi
laantumisen vaaraa. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdaksi ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan valtioneu
vosto voisi antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita 
aineen, valmisteen tai tuotteen tunnistamiseksi 
tarvittavista merkinnöistä. Säännöksen nojalla 
voitaisiin velvoittaa merkitsemään ilmansuoje
lullisesti haitallisia tuotteita kuten tuotteet, jot
ka sisältävät CFC-yhdisteitä. Samoin voitaisiin 
säännöksen nojalla velvoittaa merkitsemään 
tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty näi
tä yhdisteitä mutta ne on päästetty ilmaan. 

Aerosoliteollisuuden kanssa on jo sovittu 
aerosolituotteiden merkitsemisestä. Aerosoli
standardia (SFS 2816) on muutettu 17 päivänä 
lokakuuta 1988 siten, että tuotteisiin, jotka 
sisältävät CFC-yhdisteitä, tulee tehdä merkin
nät tästä. 

Tuotteiden merkitsemisellä voidaan kulutus
ta ohjata sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat ympä
ristölle haitattomampia kuin esimerkiksi CFC
yhdisteitä sisältävät tuotteet. 

Ilmansuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 9 a §, jonka mukaan valtioneuvosto voisi 
antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita aineen, 
valmisteen tai tuotteen valmistuksen, maahan
tuonnin, luovuttamisen ja käytön kieltämisestä 
tai rajoittamisesta. Peruste näille valtioneuvos
ton päätöksille on tarve suojella otsonikerrosta 
mutta ei muun ilman pilaantumisen ehkäisemi
nen. 

Eri viranomaisilla on jo nyt usean lain nojal
la oikeus puuttua erityisesti terveydelle, mutta 
myös ympäristölle vaarallisten tuotteiden val-

mistukseen, maahantuontiin, myyntiin ja käyt
töön. 

Valtioneuvosto voi jätehuoltolain 22 §:n 
(48/89) nojalla tietyin edellytyksin rajoittaa tai 
kieltää sellaisten tuotteiden valmistuksen, maa
hantuonnin, myynnin, luovuttamisen tai käy
tön, joista syntyy ongelmajätettä, kun niitä 
valmistetaan tai käytetään taikka kun ne pois
tetaan käytöstä. 

Torjunta-ainelain (327 1 69) nojalla torjunta
ainelautakunta voi kieltää terveydelle tai ympä
ristölle vaarallisen torjunta-aineen käytön. 
Lääkintöhallitus voi puolestaan myrkkylain 
(309/69) nojalla kieltää terveydelle vahingolli
sen torjunta-aineen ja puunsuoja-aineen käy
tön. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle kemi
kaalilaiksi ja laiksi torjunta-ainelain 4 §:n 
muuttamisesta (hall. es. 93/88 vp.) ehdotetaan, 
että valtioneuvosto voisi kemikaalilain nojalla 
kieltää valmistamasta, tuomasta maahan, luo
vuttamasta ja käyttämästä sellaista kemikaalia, 
jonka todetaan tai syystä epäillään aiheuttavan 
merkittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ym
päristölle. 

Tarkoitus on, että ilman pilaantumisen eh
käisemiseksi tarvittavista toimista, esimerkiksi 
puuttumisesta kloorifluorihiilivetyjen valmis
tukseen, maahantuontiin, myyntiin ja käyt
töön, säädettäisiin ilmansuojelulain nojalla. 

Jos korvaavia aineita tai valmisteita on koh
tuullisin taloudellisin ja teknisin ehdoin käytet
tävissä, on järkevämpää kieltää suoraan aineen 
tai valmisteen sekä sitä sisältävien tuotteiden 
valmistus, maahantuonti, luovutus ja käyttö 
kuin säännellä koostumusta. Kieltoa on hel
pompi valvoa kuin koostumusta. 

Kun Suomessa rajoitetaan CFC-yhdisteiden 
käyttöä, on vaarana korvaavan tuonnin tun
keutuminen markkinoille, ellei tuontia ja oman 
maan tuotantoa rajoiteta saman tyyppisillä 
toimilla. Valtioneuvoston päätöksin päätettäi
siin myös CFC-yhdisteitä käyttävien toimialo
jen kanssa neuvotelluissa sopimuksissa edelly
tetyistä toimista, jotta myös tuonti voitaisiin 
kieltää. 

Ilmansuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 6 a §, jossa säädettäisiin tullilaitoksen teh
täväksi osallistua ilmansuojelun kannalta mer
kityksellisten aineiden, valmisteiden ja tuottei
den maahantuontia koskevien säännösten ja 
määräysten valvontaan. Säännöksen tarkoitus 
on tehdä valvonta aukottomaksi ja tehokkaak
si. Valvonta toimii sitä paremmin mitä aiem-
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min voidaan puuttua ilman epäpuhtauksien 
syntymiseen. Valvontaan liittyvistä käytännön 
järjestelyistä sovittaisiin yksityiskohtaisesti ym
päristöministeriön ja tullilaitoksen kesken. 

Ilmansuojelulain 15 §:ää ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että lääninhallitus voisi laitoksen 
ilmansuojelupäätöksessä antaa erityisiä mää
räyksiä myös ehdotetun 9 a §:n nojalla annet
tujen yleisten ohjeiden soveltamiseksi tai mää
räysten noudattamiseksi. Ilmansuojeluasetuk
seen (716/82) valmistellaan muutos, jolla mer
kitykselliset CFC-yhdisteitä käyttävät laitokset 
saatetaan ilmoitusvelvollisiksi. Näin CFC
yhdisteiden käytön valvontaa voidaan yhte
näistää. 

Valvonnan varmistamiseksi ehdotetaan il
mansuojelulakiin vielä lisättäväksi uusi sään
nös, 17 a §, viranomaisten oikeudesta saada 
tietoja. Säännöksen mukaan olisi ilmansuoje
lulaissa tarkoitetuilla viranomaisilla oikeus saa
da valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot toi
minnan harjoittajilta ja muilta henkilöiltä, joi
ta lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten velvoitteet koskisivat. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen täytäntöönpano ei aiheuta välittö
mästi kustannuksia. Kustannuksia aiheutuisi 
ilmansuojelulain nojalla annettavien valtioneu
voston yleisten ohjeiden ja määräysten toi
meenpanosta. 

Pohjoismaisen selvityksen mukaan kloori
fluorihiilivety-yhdisteiden käytön vähentämi
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat Suomes
sa vuosittain noin 50-100 miljoonaa mark
kaa, jos tavoite on vähentää käyttöä 20 pro
senttia vuoteen 1994 mennessä ja vähintään 50 
prosenttia vuoteen 1999 mennessä. Aluksi kus
tannukset olisivat kuitenkin huomattavasti pie
nemmät. Myöhemmin myös tekninen kehitys 
ja CFC-yhdisteitä korvaavien aineiden kehittä
minen vähentävät kustannuksia. Tämä on otet
tava huomioon myös pantaessa täytäntöön tiu
kempia vähennyksiä. 

CFC-yhdisteiden käyttöä vähennettäessä on 
pyrittävä siihen, että vältytään kohtuuttomilta 
kustannuksilta teollisuudessa sekä vientialoilla 
kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn heikke
nemiseltä. Tämä tulee ottaa huomioon laadit
taessa aikataulua, jonka mukaan käyttöä vä
hennetään. Teollisuudelle on myös etua, jos 

vaihtoehtoisia menetelmiä, valmisteita ja tuot
teita kehitetään mahdollisimman nopeasti. Nii
den kysyntä lisääntyy, kun CFC-yhdisteiden 
käyttöä koskevat kansainväliset rajoitukset tu
levat voimaan. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Otsonikerroksen suojelua koskeva yleissopi
mus allekirjoitettiin Wienissä maaliskuussa 
1985. Sopimus tuli voimaan 22 päivänä syys
kuuta 1988 (SopS 51188). Tähän yleissopimuk
seen liittyy syyskuussa 1987 allekirjoitettu 
Montrealin pöytäkirja, jossa sovitaan otsoui
kerrosta heikentävien aineiden käytön rajoi
tuksista. Laki otsonikerrosta heikentäviä ainei
ta koskevan Montrealin pöytäkirjan eräiden 
määräysten hyväksymisestä tuli voimaan vuo
den 1989 alusta (SopS 65/88 ja 66/88). 

Montrealin pöytäkirja edellyttää, että sen 
osapuoliksi liittyneet valtiot ja Euroopan ta
lousyhteisö vähentävät täysin halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen käyttöä. Käyttö saa 1 
päivästä heinäkuuta 1993 alkavasta yhden vuo
den pituisesta ajanjaksosta alkaen olla enin
tään 80 prosenttia vuoden 1986 käytöstä ja 1 
päivästä heinäkuuta 1998 alkavasta yhden vuo
den pituisesta ajanjaksosta alkaen enintään 50 
prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 1986. 

Montrealin pöytäkirjan 4 artiklan 1 kappa
leessa edellytetään, että yhden vuoden kuluessa 
pöytäkirjan voimaantulosta eli vuoden 1990 
alkuun mennessä tulee jokaisen osapuolen kiel
tää valvottavien aineiden tuonti kaikista valti
oista, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia. 
Ilmansuojelulain muutoksen jälkeen nämä 
säännökset voitaisiin antaa ilmansuojelulain 
nojalla. 

Pohjoismaisen uuden ympäristönsuojeluoh
jelman mukaan yhdisteiden käytöstä pyritään 
luopumaan kokonaan mahdollisimman pian. 
Ensi vaiheessa pyritään käytön puolittamiseen 
1990-luvun alkupuoliskolla. 

Montrealin pöytäkirja edellyttää lisäksi, että 
otsonikerrokselle haitallisten bromifluori- ja 
bromikloorihiilivetyjen (halonien) käyttö pysy
tetään korkeintaan vuoden 1986 suuruisena. 

Ilmansuojelulakia on toisinaan moitittu sii
tä, ettei siinä vaadita luvan hakemista ilman 
pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille 
vaan ainoastaan, että niistä tehdään ilmoitus. 
Lain tullessa voimaan toiminnassa olleisiin lai-
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toksiin nähden luvan ja ilmoituksen ero oli 
näennäinen, mutta uusiin laitoksiin nähden 
ainakin muodollisesti sangen merkityksellinen. 
Hallitus on asettanut komitean valmistelemaan 
ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusjärjestel
mien yhtenäistämistä. Komitea saa työnsä teh
dyksi vuonna 1989. Jos yhtenäislupa saadaan 
aikaan, ilmansuojelulakiin ei tarvita erillistä 
lupajärjestelmää ja ilmoitusjärjestelmästäkin 
tulee osa yhtenäistä lupajärjestelmää. Ellei yh
tenäisjärjestelmää synny, ilmansuojelulakiin 
ryhdytään valmistelemaan omaa lupamenette
lyään. 

5. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Yksityiskohtaiset säännökset CFC-yhdistei
den käytön rajoituksista annetaan ilmansuoje-

lulain nojalla valtioneuvoston yleisin ohjein ja 
määräyksin. Ympäristöministeriössä selvite
tään paraikaa, mitä vähennystoimia Suomessa 
tarvitaan, jotta asetetut kansainväliset ja omat 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Samalla selvite
tään vapaaehtoisten vähennystoimien mahdol
lisuuksia. Asiasta valmistellaan ehdotus valtio
neuvoston periaatepäätökseksi. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen tultua hyväksytyksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ilmansuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67 /82) 9 § ja 15 § 1 ja 2 

momentti sekä 
lisätään lain 2 lukuun uusi 6 a §, lakiin uusi 9 a § sekä lain 5 lukuun uusi 17 a § seuraavasti: 

6a§ 
Tullilaitos osallistuu 9 ja 9 a §:ssä tarkoitet

tujen aineiden, valmisteiden ja tuotteiden maa
hantuontia koskevien säännösten valvontaan. 

9§ 
Valtioneuvosto voi antaa ilman pilaantumi

sen ehkäisemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä: 

1) aineen enimmäispitoisuudesta ilmassa ja 
aineen enimmäismäärästä laskeumassa; 

2) aineen enimmäispitoisuudesta ilmaan tule
vassa päästössä tai ilmaan tulevan aineen enim
mäismäärästä; 

3) valmistettavan, maahantuotavan, luovu
teHavan tai käytettävän aineen, valmisteen tai 
tuotteen koostumuksesta; 

4) aineen, valmisteen tai tuotteen tunnistami
seksi tarvittavasta merkitsemisestä; sekä 

5) moottoriajoneuvon joutokäynnin rajoitta
misesta muualla kuin tieliikennelainsäädännös
sä tarkoitetulla tiellä. 

Ohjeet voidaan antaa myös erilaisina eri 
alueille taikka 1 momentin 2 kohdassa tarkoi
tetuista seikoista myös teollisuuden eri toimi
aloille. Määräykset 1 momentin 1 ja 2 kohdas
sa tarkoitetuista seikoista on annettava yhden
mukaisina koko maata varten. Edellä 3 ja 5 
kohdassa tarkoitetuista seikoista voidaan mää
räykset antaa myös erilaisina eri alueille. Edel
lytyksenä 3 kohdassa tarkoitettujen määräys
ten antamiselle erilaisina on kuitenkin, ettei 
määräyksillä sanottavasti vaikuteta eri alueiden 
taloudelliseen asemaan. 
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9a§ 
Valtioneuvosto voi antaa otsonikerroksen 

suojelemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä aineen, valmisteen tai tuotteen val
mistuksen, maahantuonnin, luovuttamisen ja 
käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä. 

15 § 
Ilmoituksen johdosta tekemässään päätök

sessä lääninhallitus voi 9 tai 9 a §:n nojalla 
annettujen ohjeiden soveltamiseksi tai mää
räysten noudattamiseksi taikka muutoin ilman 
ilmeisen pilaantumisen ehkäisemiseksi antaa 
toimintaa koskevia erityisiä määräyksiä: 

1) päästöjen rajoittamisesta; 
2) muista päästöjä koskevista suojelutoimen

piteistä; sekä 
3) päästöjä ja niiden vaikutusta ilman laa

tuun koskevan tarkkailun järjestämisestä. 

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989 

Erityisen painavasta syystä lääninhallitus voi 
antaa ilmoitettua toimintaa koskevan mää
räyksen, joka poikkeaa 9 tai 9 a §:n nojalla 
annetuista yleisistä määräyksistä. 

17 a § 
Edellä 3, 4 ja 6 a §:ssä mainituilla viran

omaisilla on oikeus saada tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tie
dot toiminnan harjoittajilta ja muilta henkilöil
tä, joita tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

Laki 
ilmansuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67 /82) 9 § ja 15 § 1 ja 2 

momentti sekä 
lisätään lain 2 lukuun uusi 6 a §, lakiin uusi 9 a § sekä lain 5 lukuun uusi 17 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Valtioneuvosto voi antaa ilman pilaantumi

sen ehkäisemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita 
taikka niiden sijasta tai ohella yleisiä määräyk
siä: 

1) aineen enimmäispitoisuudesta ilmassa; 

2) aineen enimmäispitoisuudesta ilmaan tule
vassa päästössä tai ilmaan tulevan aineen enim
mäismäärästä; 

3) valmistettavan, maahantuotavan tai myy
tävän polttoaineen taikka muun tuotteen tai 
valmisteen koostumuksesta; sekä 

4) moottoriajoneuvon joutokäynnin rajoitta
misesta muualla kuin tieliikennelainsäädännös
sä tarkoitetulla tiellä. 

Ohjeet voidaan antaa myös erilaisina eri 
alueille taikka 1 momentin 2 kohdassa tarkoi
tetuista seikoista myös teollisuuden eri toimi
aloille. Määräykset 1 momentin 1 ja 2 kohdas
sa tarkoitetuista seikoista on annettava yhden
mukaisina koko maata varten. Kohdissa 3 ja 4 
tarkoitetuista seikoista voidaan määräykset an
taa myös erilaisina eri alueille. Edellytyksenä 3 
kohdassa tarkoitettujen määräysten antamisel
le erilaisina on kuitenkin, ettei määräyksillä 
sanottavasti vaikuteta eri alueiden taloudelli
seen asemaan. 

Ehdotus 

6a§ 
Tullilaitos osallistuu 9 ja 9 a §:ssä tarkoitet

tujen aineiden, valmisteiden ja tuotteiden maa
hantuontia koskevien säännösten valvontaan. 

9§ 
Valtioneuvosto voi antaa ilman pilaantumi

sen ehkäisemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä: 

1) aineen enimmäispitoisuudesta ilmassa ja 
aineen enimmäismäärästä laskeumassa; 

2) aineen enimmäispitoisuudesta ilmaan tule
vassa päästössä tai ilmaan tulevan aineen enim
mäismäärästä; 

3) valmistettavan, maahantuotavan, luovu
teltavan tai käytettävän aineen, valmisteen tai 
tuotteen koostumuksesta; 

4) aineen, valmisteen tai tuotteen tunnistami
seksi tarvittavasta merkitsemisestä; sekä 

5) moottoriajoneuvon joutokäynnin rajoitta
misesta muualla kuin tieliikennelainsäädännös
sä tarkoitetulla tiellä. 

Ohjeet voidaan antaa myös erilaisina eri 
alueille taikka 1 momentin 2 kohdassa tarkoi
tetuista seikoista myös teollisuuden eri toimi
aloille. Määräykset 1 momentin 1 ja 2 kohdas
sa tarkoitetuista seikoista on annettava yhden
mukaisina koko maata varten. Edellä 3 ja 5 
kohdassa tarkoitetuista seikoista voidaan mää
räykset antaa myös erilaisina eri alueille. Edel
lytyksenä 3 kohdassa tarkoitettujen määräys
ten antamiselle erilaisina on kuitenkin, ettei 
määräyksillä sanottavasti vaikuteta eri alueiden 
taloudelliseen asemaan. 
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Voimassa oleva laki 

15 § 
Ilmoituksen johdosta tekemässään päätök

sessä lääninhallitus voi 9 §:n nojalla annettujen 
ohjeiden soveltamiseksi tai määräysten noudat
tamiseksi taikka muutoin ilman ilmeisen pi
laantumisen ehkäisemiseksi antaa toimintaa 
koskevia erityisiä määräyksiä: 

1) päästöjen rajoittamisesta; 
2) muista päästöjä koskevista suojelutoimen

piteistä; sekä 
3) päästöjä ja niiden vaikutusta ilman laa

tuun koskevan tarkkailun järjestämisestä. 
Erityisen painavasta syystä lääninhallitus voi 

antaa ilmoitettua toimintaa koskevan mää
räyksen, joka poikkeaa 9 §:n nojalla annetuis
ta yleisistä määräyksistä. 

2 3903820 

Ehdotus 

9a§ 
Valtioneuvosto voi antaa otsonikerroksen 

suojelemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä aineen, valmisteen tai tuotteen val
mistuksen, maahantuonnin, luovuttamisen ja 
käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä. 

15 § 
Ilmoituksen johdosta tekemässään päätök

sessä lääninhallitus voi 9 tai 9 a §:n nojalla 
annettujen ohjeiden soveltamiseksi tai mää
räysten noudattamiseksi taikka muutoin ilman 
ilmeisen pilaanlumisen ehkäisemiseksi antaa 
toimintaa koskevia erityisiä määräyksiä: 

1) päästöjen rajoittamisesta; 
2) muista päästöjä koskevista suojelutoimen

piteistä; sekä 
3) päästöjä ja niiden vaikutusta ilman laa

tuun koskevan tarkkailun järjestämisestä. 
Erityisen painavasta syystä lääninhallitus voi 

antaa ilmoitettua toimintaa koskevan mää
räyksen, joka poikkeaa 9 tai 9 a §:n nojalla 
annetuista yleisistä määräyksistä. 

17 a § 
Edellä 3, 4 ja 6 a §:ssä mainituilla viran

omaisilla on oikeus saada tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tie
dot toiminnan harjoittajilta ja muilta henkilöil
lä, joita tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




