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Aluehallinto uudistuu, kunDen tehtäviä
karsitaan, lainsäädäntöä sujuvoitetaan…

Ilmanlaadun seuranta-aluejako?

Heidi Sederholm, HAL

IlmanlaatudirekDivin 2008/50/EY puuFeellinen
täytäntöönpano Suomessa
ü 30.6.2015 Euroopan komission Cetopyyntö ns. PILOTTI
ü Komissiolla 36 huomautusta
ü YM vastaus 29.9.2015:
§ YSL:iin lisätään yhtenäisiä (integroituja) ilmansuojelusuunnitelmia koskeva säännös sekä säännökset valCoiden rajat
yli*ävästä ilman pilaantumisesta. Lisäksi poistetaan ns. NO2raja-arvopoikkeus. à ehdotus ollut lausunnolla
§ Ilmanlaatuasetuksen ja metalliasetuksen Cetyt muutokset
toteutetaan samalla, kun direkCivien 2004/107/EY ja
2008/50/EY lii*eiden muu*amista koskeva komission
direkCivi (EU) 2015/1480 pannaan täytäntöön.
ü Lainsäädäntömuutokset kokonaisuutena voimaan 31.12.2016
mennessä.
Heidi Sederholm, HAL

YSL 145 §
Ilmansuojelusuunnitelma
ü Jos ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla sääde*y raja-arvo yli*yy tai on vaarassa
yli*yä, kunnan on laadi*ava keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma
raja-arvon ali*amiseksi ja raja-arvon ylityksen keston lyhentämiseksi.
Ilmansuojelusuunnitelmaa ei tarvitse laaCa, jos kyse on 148 §:ssä tarkoitetusta
hengite*äville hiukkasille (PM10) sääde*yjen raja-arvojen ylityksestä tai sen
vaarasta. Harkintansa mukaan kunta voi laaCa ilmansuojelusuunnitelman myös
otsonin tavoitearvojen saavu*amiseksi.
ü llmansuojelusuunnitelman tulee sisältää Cedot ilmanlaadun heikkenemisestä sekä
liikenteeseen, koCtalouksien puun pienpol*oon ja muihin päästöjä aiheu*aviin
toimintoihin kohdistuvat tarvi*avat toimet ilmanlaadun parantamiseksi.
Suunnitelmaan on sisällyte*ävä tarpeen mukaan myös toimia ilman epäpuhtauksille
herkkien väestöryhmien suojelemiseksi. ValConeuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ilmansuojelusuunnitelman sisällöstä.
ü Jos useampi kuin yksi ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla sääde*y raja-arvo yli*yy
tai on vaarassa yli*yä, kunnan on tarpeen mukaan laadi*ava kaikki kyseessä olevat
raja-arvot huomioiva yhtenäinen ilmansuojelusuunnitelma.
Heidi Sederholm, HAL

YSL 211 a §(uusi)
ValDoiden rajat yliFävä ilman pilaantuminen
ü Jos ilmanlaadusta ja sen parantamisesta anne*uun Euroopan parlamenCn ja
neuvoston direkCiviin 2008/50/EY perustuva ilmanlaadun varoituskynnys,
raja- tai tavoitearvo tai pitkän aikavälin tavoite yli*yy Suomessa tai
Euroopan unionin toisessa jäsenvalCossa merki*ävän kaukokulkeuman
vuoksi, noudatetaan, mitä mainitun direkCivin 25 arCklassa säädetään
valCoiden rajat yli*ävästä ilman pilaantumisesta. Ympäristöministeriö tekee
yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenvalCoiden toimivaltaisten
viranomaisten ja Euroopan komission kanssa mainitun direkCivin 25 arCklan
1—4 kohdan mukaisesC. Ympäristöministeriö pyrkii tekemään yhteistyötä
Euroopan unioniin kuuluma*omien valCoiden kanssa mainitun direkCivin 25
arCklan 5 kohdan mukaisesC.

Heidi Sederholm, HAL

Lisää komission havaitsemia puuFeita
ü Puu*uvat tai puu*eelliset määritelmät: Taso, Ylitysmarginaali,
Luonnollisista lähteistä peräisin olevat päästöosuudet, Ilma vs.
ulkoilmaJ, Ilmanlaadun arvioinC vs. seuranta, Kiinteät
mi*aukset vs. jatkuvat mi*aukset jne.
ü Keskimääräisen alCstumisindikaa*orin määri*elyssä
käyte*ävien PM2,5 kaupunkitausta-asemien lukumäärävaaCmus väärin sääde*y po. ”taajamissa ja muilla yli 100 000
asukkaan kaupunkialueilla 1 asema/1 000 000 as”.
ü Puu*uu säännös ”Näy*eeno*opisteitä tulee ase*aa saarille,
joilla se on tarpeen ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä
kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi asete*ujen
raja-arvojen arvioimiseksi”.J

Heidi Sederholm, HAL

Ja vielä lisää komission havaitsemia puuFeita
ü Puu*uu säännös ”Näy*eeno*opaikkojen vähimmäismäärä
kasvillisuuden suojelemiseksi asete*ujen krii^sten tasojen
nouda*amisen arvioimiseksi muilla alueilla kuin taajamissa”.
§ Koko Suomen seuranta-alue
§ Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit: >20 km väestökeski*ymistä
§ Vähimmäislukumäärät ILA liite 5 kohta III: 1 asema/20 000
km2 tai 1 asema/40 000 km2
ü Puu*uu säännös: ”Seuranta-alueilla ja taajamissa, joissa
otsonin pitkän aikavälin tavoi*eet saavutetaan on oltava
ainakin 1 mi*ausasema, jos kiinteät mi*ausasemat ainoa
Cedon lähde.”
§ Vähimmäislukumäärät sääde*y ILA lii*een 5 kohdassa II, eikä
vähimmäismäärää saa ali*aa missään oloissa.
Heidi Sederholm, HAL

… komission havaitsemia puuFeita…
ü Vertailumenetelmät: Kansallinen säännös menee direkCivin
säännöstä pidemmälle salliessaan, e*ä vertailumenetelmän
puu*uessa voidaan käy*ää kansallista standardimenetelmää
tai ISO-standardimenetelmää J.
ü Alueet, joilla otsonin LTO saavute*u: DirekCivi (Art. 18) tähtää
ylläpitämään tasot, joilla tavoi*eet on saavute*u. Kansallinen
säännös keski*yy saavu*amaan nämä tavoi*eet, ja siten
kyseinen asetuksen säännös ei koskisi sellaisia Clanteita, joissa
nämä tavoi*eet on jo saavute*u.J
ü IS-suunnitelma: Kansallinen säännös määri*elee toimenpiteet,
mu*a ei sisällä vii*austa sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole
toistaiseksi suunniteltu, mu*a joita on tutki*u.
§ Ilmaus ”suunnitellut toimet” vii*aa sekä toimiin jotka on
suunniteltu toteute*avaksi pitkällä aikavälillä e*ä toimiin,
joita vielä tutkitaan ja jotka mahdollisesC toteutetaan pitkällä
aikavälillä.
Heidi Sederholm, HAL

Komission direkDivi (EU) 2015/1480
ns. implementoinDdirekDivi
ü Muutetaan ilmanlaatudirekCivin (2008/50/EY) ja
metallidirekCivin (2004/107/EY) lii*eitä
ü Muutokset koskevat ilmanlaadun arvioinnissa käyte*äviä
vertailumenetelmiä, Cetojen validoinCa ja näy*eeno*opaikkojen sijainCa
§ Vertailumenetelmät päivitetään uusiin EN-standardeihin
§ Näy*eeno*opaikkojen kriteereihin kosmee^sia muutoksia
§ Laadunvarmistus ja validoinC useita muutoksia
ü Saate*ava voimaan kansallisesC 31.12.2016 mennessä

Heidi Sederholm, HAL

ILA liite 8 osio III
Laadunvarmistus ja validoinD
ü Vertailulaboratorio on akkreditoitu lii*eessä 10 olevien

vertailumenetelmien (vähintään epäpuhtaudet, joiden
pitoisuudet yli*ävät alemman arvioinC-kynnyksen) osalta
sellaisten testaus- ja kalibroinDlaboratorioita koskevien
yhdenmukaisteFujen standardien mukaisesD, joita koskeva
vii*aus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
akkreditoinCa ja markkinavalvontaa koskevia vaaCmuksia
koskevan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 arCklan 9 kohdan
mukaisesC; à Vii*aus 17025 standardin mukaiseen
akkreditoinCin poistuu.
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ILA liite 8 osio III
IlmaDeteen laitoksen nakit
ü Kansallisen tason vertailututkimuksia varten vertailulaboratorion
tulisi olla akkreditoitu myös asianmukaisen pätevyystestausta
koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesC;
ü Kaikki 11 ja 12 §:n mukaiset [ilmanlaatuarviointeihin lii*yvät]
mi*aukset ovat jäljite*ävissä testaus- ja kalibroinClaboratorioita
koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahviste*ujen
vaaCmusten mukaisesC; à Vii*aus 17025 standardin mukaiseen
akkreditoinCin poistuu.
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ILA liite 8 osio III
IlmaDeteen laitoksen nakit
ü Mi*ausverkoilla ja yksi*äisillä mi*ausasemilla on [vakiintunut]
laadunvarmistus- ja laadunvalvontajärjestelmä, joka sisältää
kuvauksen säännöllisestä kunnossapidosta mi*auslai*eiden
jatkuvan tarkkuuden varmistamiseksi. Kansallinen
vertailulaboratorio tarkistaa laatujärjestelmän tarvi*aessa ja
vähintään joka viides vuosi;
ü Vertailulaboratorio huolehCi siitä, e*ä laadunvarmistus- ja
laadunvalvontamene*elyä sovelletaan myös kansallisten
Cetojen kokoamisessa ja raportoinnissa;
ü Vertailulaboratorio huolehCi kansallisella tasolla vertailumenetelmien asianmukaisen käytön koordinoinnista ja
vastaavuuden osoi*amisesta silloin, kun kyseessä ei ole
vertailumenetelmä;
Heidi Sederholm, HAL

ILA liite 8 osio III
IlmaDeteen laitoksen nakit
ü Vertailulaboratorio osallistuu vähintään joka kolmas vuosi
[komission yhteisen tutkimuskeskuksen järjestämiin] unionin
laajuisiin laadunvarmistusohjelmiin. Jos vertailun tulokset ovat
epätyydy*ävät, on laboratorion toteute*ava rii*ävät korjaavat
toimet seuraavaan vertailututkimukseen osallistuessaan.
Korjaavista toimista on laadi*ava kertomus [yhteiselle
tutkimuskeskukselle];
ü Vertailulaboratorio [tukee] komission perustaman kansallisten
vertailulaboratorioiden eurooppalaisen verkoston (AQUILA)
työtä.
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ILA liite 10 osio IV (uusi)
Testausraporben vastavuoroinen hyväksyntä
ü Kun osoitetaan, e*ä laite täy*ää vertailumenetelmien
suorituskykyvaaCmukset, [toimivaltaisten viranomaisten ja
elinten] on hyväksyFävä muissa jäsenvalDoissa julkaistut
tesDraporDt edelly*äen, e*ä tesClaboratoriot on akkreditoitu
testaus- ja kalibroinClaboratorioita koskevien yhdenmukaiste*ujen standardien mukaisesC.
ü Yksityiskohtaisten tesCrapor^en ja kaikkien tesCtulosten on
oltava muiden toimivaltaisten viranomaisten tai niiden
nime*yjen elinten käyte*ävissä. TesCraporteilla on osoite*ava,
e*ä laiFeet täyFävät kaikki suorituskykyvaaDmukset, myös
silloin, kun ympäristöön tai sijainCin lii*yvät olosuhteet ovat
ominaisia Cetylle jäsenvalColle eivätkä vastaa niitä olosuhteita,
joiden osalta laite on jo testa*u ja tyyppihyväksy*y toisessa
jäsenvalCossa.
IL?

Heidi Sederholm, HAL
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