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HALONIEN KAYTTÖKIELTO ALUKSISSA
Halonien käytön rajoituksista on säädetty valtioneuvoston 24.9.1992 antamassa päätöksessä
(89 1/92). Päätöstä sovelletaan seuraaviin yhdisteisiin:
- bromildooridifluorimetaani (CF2BrC1 eli haloni 1211)
- bromitrifluorimetaani (CF 3Br eli haloni 1301)
- dibrornitetrafluorietaani (C2F4Br2 eli haloni 2402).

S

Päätöksen mukaan halonien käyttö käsisammuttimissa ja siirrettävissä alkusammutuslaitteissa
kiellettyä 1.1.1997 lukien.
on
Kiinteissä sammutuslaitteistoissa halonien käyttö on kiellettyä 1.1.2000 lukien. Uusissa käyttöönotettavissa kiinteissä sammutuslaitteistoissa halonien käyttö on ollut kiellettyä jo 1.1.1993
lukien.
Kiinteiden sammutuslaitteistojen toimivuutta ei saa kokeilla siten, että haloneja pääsee ilmaan.
Haloneja sisältävät käsisammuttimet, siirrettävät alkusammutuslaitteet ja kiinteät sammutuslait
on poistettava ja korvattava määräysten edellyttämillä muilla laitteistoilla edellä mainittui--te
hin päivämääriin mennessä.
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Käytöstä poistettavissa käsisammuttimissa, siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja kiinteissä
sarnmutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava käsiteltäviksi ongelmajätteinä jätelain (1072/93) edellyttämällä tavalla.
Oheisena on valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoittamisesta.
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N:o 891

Valtioneuvoston päätös
halonien käytön rajoittamisesta
Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982
(67/82) 9 a §:n ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain anetuilmsoj
momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen 14 päivänä elokuuta 1989(673/8)2§:n
(749/89) ja jälkimmäinen 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89): anetusli
l
Soi'elia,nisala

Tätä päätöstä sovelletaan haloneihin, joilla
tässä päätöksessä tarkoitetaan bromiklooridifluorimetaania (CF,BrCI eli haloni 1211), bromitrifluorimetaania (CF 1 Br eli haloni 1301) ja
dibromitetrafluorietaania (C2 F4 Br2 eli haloni
240).
1-lalonien köyiim rajoitukset' kösisainmuitiinissu
ja

Haloneita sisältävien käsisammuttimien valmistus, maahantuonti ja myynti sekä käsisammuttimien uudelleen täyuö halonein on kielletty I päivästä tammikuuta 1993.
Halonien käyttö käsisammuttimissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1997.
Tämän pykälän I ja 2 momentin määräyksiä
sovelletaan myös siirrettäviin alkusammutuslaitteisiin.
3
Halonien käyi'ön rajoitukset kiinteissö sainmuiuslaiuei.vtoissa

Halonien käyttö uusissa käyt töönotettavissa
kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty 1
1993.
päivstamku
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HaIo,iien köixö,i rajoitukset muissa luolu'iSsa

2
siirreltävissä alkusainnzutuslaiueissa

Halonien käyttö kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty I päivästä tammikuuta 2000.
Kiinteiden samm ut uslaitteistojen toimivuutta
ei saa kokeilla siten, että haloneja pääsee
ilmaan.

Muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen haIoneja sisältävicn 1 tiottcidcn valmistus, maahantuonti ja myynti on kielletty I päivästä
tammikuuta 1993.
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Poikkeukset käytön rajoituksisia

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut rajoitukset
eivät koske sellaisia käsisammuttimia eivätkä
sellaisia kiinteitä sammutuslaitoksia, joita käytetään ilma-aluksissa ja vedenalaisissa aluksis
-sa.
Rajoitukset eivät myöskään koske palolaitosten alkusammutukseen käyttämiä, henkilöturvallisuuden takaamiseksi välttämättömiä
käsisammuttimia.

3

N:o 891
Rajoitukset eivät myöskään koske halonien
käyttöä maan hallinnon johtamisen ja turvallisuuden kannalta väl ttämättömissä, miehitetyis
johto-, viesti- ja tietokonekeskuksissa eikä-sä
puolustusvoimien miehitetyissã viesti- ja johtokeskuksissa, taisteluajoneuvoissa ja -alujsissa.

sä sammutuslaitteistoissa olevat halonjt on
ja toimitettava käsiteltäviksj oteavln
ongelmajätteinå jätehuol tolaissa edellytetylla
tavalla.
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6
Käytöstä pois (etui Iwlonit

S

Käytöstä poistettavissa käsisammuttimissa,
siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja kiinteis-

Voimaan tulo

Tämä päätös tulee voimaan I päivänä marraskuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992
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