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LuTE  1  

YHTEENVETO ALUKSIA KOSKEVISTA RIKKIDIREKTIIVISTA )OHTU  VISTA 
 ILMANSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ  

Rikin oksidipäästöjen vähentäminen 

Itämeren alueen rikin  oksidipäästöjen  valvonta-alueella, sellaisena kuin  se on  määritelty 
 Marpol  73/78  -yleissopimuksen  I  liitteen  10(1)(b)  säännössä,  käytettävän polttoöljyn  rik-

kipitoisuutta  koskevat määräykset tulivat voimaan  19.5.2006.  

Itämeren alueella  
1) aluksella käytettävän polttoöljyn  rikkipitoisuus  saa olla enintään  1,5  painoprosent

-tia,  tai 
2) aluksella  on  käytettävä sellaista  pakokaasujen puhdistusjärjestelmää,  jolla aluksen 

rikin  oksidipäästöt,  mukaan lukien sekä apu- että  pääkoneiden  aiheuttamat rikin  
oksidipäästöt,  ovat yhteensä enintään  6,0 g  SOJkWh rikkidioksidiksi (SO 2 )  lasket-
tuna, taikka  

3) aluksella  on  käytettävä muuta hyväksyttyä teknistä menetelmää, jonka voidaan 
osoittaa vähentävän rikin  oksidipäästöt  tasolle  6,0 g  SO X/kWh  tai  sen alle.  

Suomen lipun  alla  purjehtivassa  aluksessa  pakokaasujen puhdistusjärjestelmää  tai  muuta 
teknistä menetelmää käytettäessä  alu ksen  päästöjä  on  seurattava  jatkuvin mittauksin.  

Pohjanmeren alueen rikin  oksidipäästöjen  valvonta-alueella, sellaisena kuin  se on  määri-
telty  Marpol  73/78  -yleissopimuksen  I  liitteen  10(1)(h)  säännössä,  polttoöljyn  rikkipitoi-
suuden  1,5  painoprosentin  rajoitus tulee voimaan  11.8.2007.  

Matkustaja-aluksissa käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus 

Euroopan yhteisön satamiin  tai  satamista säännöllisesti  liikennöivissä  Suomen lipun  alla  
purjehtivissa  matkustaja -aluksissa  käytettävän polttoaineen  rikkipitoisuus  saa olla enin-
tään  1,5  painoprosenttia  11.8.2006  alkaen. 

Dieselöljyn rikkipitoisuus 
	 C  

Suomessa markkinoille  saatettavan meriliikenteessä  käytettävän dieselöljyn  rikkipitoisuus  
saa olla enintään  1,5  painoprosenttia  11.8.2006  alkaen.  

Kaasuöljyn rikkipitoisuus  

Suomessa markkinoille  luovutettavan meriliikenteessä  käytettävän  kaasuöljyn rikkipitoi-
suus  saa olla enintään  0,1  painoprosenttia  11.8.2006  alkaen.  

Sisävesialuksissa  ja  yhteisön satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettävän 
polttoaineen rikkipitoisuus 

Sisävesialuksissa  käytettävän polttoaineen  rikkipitoisuus  saa olla enintään  0,1  painopro-
senttia  11.8.2006  alkaen.  

Satamissa laiturissa olevissa  aluksissa  käytettävän polttoaineen  rikkipitoisuus  saa olla 
enintään  0,1  painoprosenttia  edellyttäen, että  laivahenkilökunnalla  on  riittävästi aikaa to-
teuttaa tarvittava polttoaineen vaihto mandollisimman pian aluksen laituriin saapumisen  
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jälkeen  ja  mandollisimman myöhään ennen lähtöä. Polttoaineen vaihtoajankohta  on  mer-
kittävä laivapäiväkirjaan. Säännöstä satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettävän 
polttoaineen rikkipitoisuudesta sovelletaan  1.1.2010  alkaen. 

Edellä mainittuja rikkipitoisuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta:  

1) aluksiin, joiden julkaistun aikataulun mukaisesti  on  määrä olla satamassa  alle  kaksi 
tuntia,  

2) sisävesialuksiin,  joilla  on  todistus siitä, että ne ovat ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna  1974  tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS  11/1981),  sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia merellä ollessaan,  

3) aluksiin, jotka sammuttavat kaikki moottorinsa  ja  käyttävät maasähköä ollessaan 
laiturissa. 

Sisävesialuksilla  tarkoitetaan erityisesti sisävesiväylillä käytettäväksi tarkoitettuja aluksia, 
sellaisina kuin ne  on  määritelty sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetussa neu-
voston direktiivissä 82/714/ETY. Nämä ovat aluksia, joiden kantavuus  on  vähintään  15 

 tonnia  kuollutta painoa,  ja  aluksia, joita ei ole tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen  ja  joiden 
uppouma  on  vähintään  15  kuutiometriä. Direktiivin mukaan esimerkiksi matkustaja- 
alukset, huvialukset, lautat, puolustusvoimien  ja rajavartiolaitoksen  alukset sekä palontor

-junta-alukset eivät ole sisävesialuksia. 

Poikkeukset ri kkipitoisuusvaatimusten noudatta misesta  

Polttoaineiden rikkipitoisuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta tutkimus-  ja testaustar-
koituksiin tarkoitettuihin polttoaineisiin  eikä sellaisilla aluksilla käytettäviin polttoaineisiin, 
joilla käytetään hyväksyttyä pakokaasujen puhdistusjärjestelmää  tai  hyväksyttyä teknistä 
menetelmää. 

Uuden  päästöjenvähentämisteknolog ian koekäyttö 

Merenkulkulaitos  voi myöntää  luvan koekäyttää  aluksella uutta teknologiaa, jolla päästöjä 
voidaan vähentää. Lupa voidaan myöntää korkeintaan  18  kuukaudeksi. Lupaa  on  haettava 
vähintään kuusi kuukautta ennen koekäytön aloittamista. 

• 	Koekäytön  aikana aluksen ei tarvitse noudattaa polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuksia 
koskevia säännöksiä,  jos  seuraavat edellytykset täyttyvät:  

1) aluksen pakokaasupäästöjä seurataan jatkuvin mittauksin laitteilla, joiden tuloksia 
ei voi väärentää,  

2) päästöjen vähentämismenetelmien tuottama jäte käsitellään asiamukaisilla jät-
teenkäsittelymenetelmillä,  

3) koekäytön  vaikutuksia meriympäristöön, erityisesti vaikutuksia ekosysteemeihin 
suljetuissa satamissa  ja suistoissa  arvioidaan,  ja  

4) koekäyttöön osallistuvissa aluksissa  saavutetaan päästöjen väheneminen, joka 
vastaa vähintään polttoaineiden rikkipitoisuudesta  ja  rikin oksidipäästöistä säädet-
tyjä  raja -arvoja. 

Koekäytön  tulokset  on  toimitettava Merenkulkulaitokselle kolmen kuukauden kuluessa 
koekäytön päättymisestä. Merenkulkulaitoksen  on  ilmoitettava tuloksista Euroopan yhtei-
söjen komissiolle  ja  saatettava ne yleisesti nähtäville kuuden kuukauden kuluessa koekäy-
tön päättymisestä. 



LuTE  2 

689/2006  

Valtioneuvoston asetus 
raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn  ja meriliikenteessä  käytettävän kaasuöljyn rikkipi- 

toisuudesta 

Annettu Helsingissä  3  päivänä elokuuta  2006  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty ympäristöministeriön esittelystä, sää-
detään  4  päivänä helmikuuta  2000  annetun ympäristönsuojelulain  (86/2000)  nojalla: 

.  

Soveltamisala  

Tätä asetusta sovelletaan raskaan polttoöl-
jyn  ja  kevyen polttoöljyn käyttöön Suomessa 
sekä kaasuöljyn käyttöön Suomen lipun  alla 
purjehtivissa aluksissa.  

Tätä asetusta ei sovelleta:  
1) öljynjalostusteollisuudessa  omaan käyt-

töön jalostettavaan polttoaineeseen;  
2) ennen lopullista polttoa jatkojalostetta-

vaan polttoaineeseen;  
3) tutkimus-  ja testaustarkoituksiin tarkoi-

tettuun polttoaineeseen;  
4) lentoliikenteessä käytettävään polttoai-

neeseen;  
5) dieselöljyn  ja moottoribensiinin  laatu- 

vaatimuksista annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa  (1271/2000) tarkoitettuun  dieselöl-
jyyn ja moottoripolttoöljyyn;  

6) meriliikenteessä  käytettäviin polttoainei
-sun  lukuun ottamatta meriliikenteen kaasuöl-

jyjä;  
7) puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen 

 aluksella käytettävään polttoaineeseen,  jos 
 polttoaineen hankinnasta  on  haittaa aluksen 

operatiiviselle toiminnalle;  
8) polttoaineen käyttöön aluksella, joka  on 

 tarpeen aluksen turvallisuuden varmistami-
seksi  tai  ihmishengen pelastamiseksi merellä;  

9) sellaiseen polttoaineeseen, jonka käyttö 
 on  tarpeen alukselle  tai  sen laitteille  aiheutu- 

neen vahingon takia edellyttäen, että vahin-
gon tapahtum  isen  jälkeen  on  toteutettu kaikki 
kohtuudella edellytettävät varotoimet liiallis-
ten päästöjen estämiseksi  tai  vähentämiseksi 

 ja  että toimet vahingon korvaamiseksi teh-
dään mandollisimman pian  ja  edellyttäen, et-
tä aluksen omistaja  tai  päällikkö ei ole aihe-
uttanut vahinkoa tahallaan  tai piittaamatto-
muuttaan;  eikä  

10) sellaisilla aluksilla käytettävään poltto-
aineeseen, joilla käytetään aluksista aiheutu-
van ympäristön pilaantumisen ehkäisemises-
tä annetun valtioneuvoston asetuksen 

 (635/1993,  alusjäteasetus)  21 c §:ssä  tarkoi-
tettua hyväksyttyä päästöjen puhdistusjärjes-
telmää.  
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Määritelmä! 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  

1)  kevyellä  polltoöljyllä  ensisijaisesti läm-
mitykseen käytettäviä nestemäisten polttoai-
neiden valmisteverosta annetussa laissa 

 (1472/1994)  tarkoitettuja tullitariffin nimik-
keeseen  2710  kuuluvia kaasuöljyjä  ja  muita 
öljytuotteita, josta vähintään  65 tilavuuspro-
senttia häviöt  mukaan luettuna tislautuu  250 
celsiusasteessa  ja  vähintään  85  tilavuuspro-
senttia häviöt  mukaan luettuna tislautuu  350  
celsiusasteessa  käytettäessä  American So- 

S  



. 

. 

ciety  for Testing and Materials  mukaista 
raakaöljyn  ja voiteluoljyn standardimenetel

-mistä  ja eritelmistä  vuoden  1976 painoksessa 
 tarkoitettua menetelmää  (ASTMD  86 -  mene-

telmää), ei kuitenkaan meriliikenteessä käy-
tettävää polttoainetta;  

2) raskaalla polttoöljyllä  muita kuin  1 
 kohdassa tarkoitettuja nestemäisten polttoai-

neiden valmisteverosta annetussa laissa tar-
koitettuja tullitariffin nimikkeeseen  2710 

 kuuluvia raakaoljystä saatuja, lämmitykseen 
tarkoitettuja öljyjä  ja öljyvalmisteita,  joista 
ASTM  D-86  menetelmän mukaan  250 celsi-
usasteeseen  asti tislattaessa tislautuu häviöt 
mukaan luettuna vähemmän kuin  65  tila-
vuusprosenttia  tai  joista tällä menetelmällä ei 

 250 celsiusasteen  lämpötilassa voida määrit-
tää tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan merilii-
kenteessä käytettävää polttoainetta;  

3) meriliikenleessä käytettävällä kaasuöl-
fy/lä meriliikenteessä  käytettävää polttoainet-
ta, jonka viskositeetti  tai  tiheys  on  standardin 

 ISO 8217:n  taulukon  1  mukaisten DMX-  ja 
 DMA -laatujen viskositeetin tai tiheyden 

 mukainen;  
4) puolustusvoimien 	tai 	raja- 

vartiolaitoksen  aluksella alusta, jossa  on  sel-
vät kansallisuustunnukset ja  joka  on  asiaan- 
kuuluvasta palvelusluettelosta  tai  vastaavasta 
ilmenevän puolustusvoimien  tai rajavartiolai

-toksen  asianmukaisesti tehtävään määräämän 
upseerin komennossa  ja  jonka miehistö  on 

 tavanomaisen sotilaskurin alainen;  
5) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka 

 on  asianmukaisesti kiinnitettynä  tai ankkuroi-
tuna  Suomen satamassa, kun sitä lastataan  tai  
puretaan taikka  se  odottaa satamassa;  

6) sisävesialuksella 	erityisesti 	sisä- 
vesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, 
sellaisena kuin  se on  määritelty sisävesialuk

-sen  teknisistä vaatimuksista  4  päivänä loka-
kuuta  1982  annetussa neuvoston direktiivis

-sä 82/714/ETY  mukaan luettuina kaikki 
alukset, joille  on  myönnetty yhteisön sisä-
vesialustodistus sellaisen kuin  se on  määritel-
ty direktiivissä 82/714/ETY;  

7) markkinoille luovuttamiselle  polttoai-
neiden toimittamista kolmansille  tai  asetta-
mista näiden käyttöön vastiketta vastaan  tai 
vastikkeetta  käytettäväksi polttoaineeksi 
Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, 
ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävien  

polttoaineiden toimittamista  tai  asettamista 
käyttöön vietäväksi ulkomaille alusten säili-
öissä;  

8) polttolaitoksella  laitteistoa, jossa poltto-
ainetta hapetetaan näin syntyvän lämmön 
käyttämiseksi.  
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Raskaan polttoöljyn rikkipiloisuus 

Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn 
rikkipitoisuus saa olla enintään  1,00  paino- 
prosenttia. 

Edellä  1  momentin  säännöstä ei kuitenkaan 
sovelleta raskaaseen polttoöljyyn,  jota  käyte-
tään:  

1) polttoaineteholtaan  vähintään  50  mega-
watin poittolaitoksessa, johon sovelletaan 
vähintään  50  megawatin polttolaitosten  ja 
kaasuturbiinien  rikkidioksidi-, typenoksidi

-ja hiukkaspäästöjen  rajoittamisesta annettua 
valtioneuvoston asetusta  (1017/2002); 

2) polttolaitoksessa,  jonka rikkidioksidi- 
päästöt ovat enintään  1 700  milligrammaa 
normaalikuutiometrissä  (mg /m3(n)) happipi-
toisuuden  ollessa  3 tilavuusprosenttia; 

3) öljynjalostamoissa,  jos  jalostamon kaik-
kien laitosten, lukuun ottamatta polttoainete-
holtaan yli  50  megawatin polttolaitoksia, joil-
la  on  myönnetty lupa ennen  9  päivää joulu-
kuuta  2002, rikkidioksidipäästöjen  kuukausi- 
keskiarvo  on polttoaineyhdistelmästä  ja polt-
toainetyypistä  riippumatta enintään  1 700 mg 
/m3(n) happipitoisuuden  ollessa  3  tilavuus- 
prosenttia.  

4  

Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus 

Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn 
rikkipitoisuus saa olla enintään  0,10  paino- 
prosenttia.  

5 ;; 

Meriliikenteessä  käytettävien kaasuöljyjen 
rikkipitoisuus 

Suomessa markkinoille luovutettavan meri- 
liikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipi- 
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toisuus  saa olla enintään  0,1 painoprosenttia.  

i  
Sisävesialuksissaja  yhteisön salamissa laitu- 
rissa olevissa aluksissa käytetiävän polttoai- 

neen rikkipitoisuus 

Sisävesialuksissa  käytettävän polttoaineen 
rikkipitoisuus saa olla enintään  0,1 painopro-
senttia.  

Satamissa laiturissa olevissa aluksissa käy-
tettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
enintään  0,1 painoprosenttia  edellyttäen, että 
laivahenkilökunnalla  on  riittävästi aikaa to-
teuttaa tarvittava polttoaineen vaihto mandol-
lisimman pian aluksen laituriin saapumisen 
jälkeen  ja  mandollisimman myöhään ennen 
lähtöä. Polttoaineen vaihtoaj ankohta  on  mer-
kittävä laivapäiväkirjaan. 

Edellä  I  ja  2  momentissa säädettyjä rikki-
pitoisuusvaatimuksia ei sovelleta:  

1) aluksiin, joiden julkaistun aikataulun 
mukaisesti  on  määrä olla satamassa  alle  kaksi 
tuntia;  

2) sisävesialuksiin,  joilla  on  todistus siitä, 
että ne ovat ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna  1974  tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen (SopS  11/1981),  siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukai-
sia merellä ollessaan;  

3) aluksiin, jotka sammuttavat kaikki  moot-
torinsa  ja  käyttävät maasähköä ollessaan lai-
turissa.  
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Ympärisiöministeriön toimivalia poikkeuksi- 
en myönfämisessä  

Ympäristöministeriö voi ympäristönsuoje-
lulain  (86/2000) 17 §:n  nojalla hakemuksesta 
myöntää määräajaksi poikkeuksen edellä  3 - 
6 §:n  mukaisesta polttoaineen rikkipitoisuutta 
koskevasta säännöksestä,  jos  poikkeus  on 

 tarpeen raakaöljyn  tai  öljytuotteiden toimi-
tuksessa tapahtuvan poikkeuksellisen  ja äkil-
lisen  muutoksen vuoksi eikä vaatimusten 
täyttäminen jalostamoilla ole mandollista. 

Poikkeus voidaan myöntää enintään kuu-
deksi kuukaudeksi,  jos  Euroopan yhteisöjen 
komissio  on  sallinut poikkeamisen tiettyjen 
nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden  

vähentämisestä  ja direktiivin  1993/1 2/ETY 
 muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 

 1 999/32/EY  nojalla. 

Määritysmenetelmäi 

Määritettäessä  tässä asetuksessa tarkoitettu-
jen polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuksia 

 on vertailumenetelminä  käytettävä raskaalle 
polttoöljylle  ja meriliikenteessä käytettävälle 
kaasuöljylle  standardien  ISO 8754 (1992 tai 

 uudempi)  ja PrEN  ISO 14596  mukaista me-
netelmää sekä kevyelle polttoöljylle standar-
dien PrEN  ISO 24260 (1987),  Iso  8754 
(1992 tai  uudempi)  ja PrEN  ISO 14596  mu-
kaista menetelmää.  Jos  menetelmien mukai-
set tulokset poikkeavat toisistaan, käytetään 

 standardin PrEN  ISO 14596  mukaista mene-
telmää. 

Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuusmääritys
-ten  tilastollinen tulkinta  on  tehtävä  standar-

din  ISO 4259 (1992)  mukaisesti. 

Valvonta 

Raskaan polttoöljyn  ja  kevyen polttoöljyn 
valmistajien  ja  maahantuojien  on  laadittava 
vuosittain selvitys edellisen kalenterivuoden 
aikana Suomen markkinoille luovutetuista  ja 

 tässä asetuksessa tarkoitetuista polttonestei-
den määristä  ja rikkipitoisuuksista. 

Ympäristöluvanvaraista  toimintaa harjoit-
tavan tulee ilmoittaa alueelliselle ympäristö- 
keskukselle vuosittain käytetyn raskaan polt-
toöljyn määrä  ja sen rikkipitoisuus.  Tiedot 
tulee toimittaa viimeistään  1  päivänä maalis-
kuuta, jollei toimintaa koskevassa ympäristö- 
luvassa toisin määrätä. 

Meriliikenteen kaasuöljyjen valmistajien, 
myyjien  ja  maahantuojien  on  vuosittain laa-
dittava selvitys edellisen kalenterivuoden ai-
kana Suomessa markkinoille luovutettujen 
tässä asetuksessa tarkoitettujen kaasuöljyjen 
määristä  ja rikkipitoisuuksista. 5elvitys  on 

 toimitettava ympäristöministeriölle  ja  Me-
renkulkulaitokselle  vuosittain viimeistään  I 

 päivänä maaliskuuta. 
Tullilaitos  valvoo tämän asetuksen noudat- 

S 

S  



4  

tamista  ottamalla edustavan määrän näytteitä 
polttoaineiden  varastoilta  ja jakeluasemilta, 

 analysoimalla näytteet  ja raportoimalla  tulok-
sista ympäristöministeriölle.  

10  

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  11  päivänä elo- 
kuuta  2006.  Asetuksen  6 §:n 2  momentin  

säännöstä sovelletaan  1  päivästä tammikuuta 
 2010.  Meriliikenteessä  käytettävien polttoai-

neiden valmistajien, myyjien  ja  maahantuoji-
en  on  laadittava  9  §:ssä  tarkoitettu selvitys 
ensimmäisen kerran vuodelta  2006.  

Tällä asetuksella kumotaan raskaan poltto-
öljyn  ja  kevyen polttoöljyn  rikkipitoisuudesta 

 24  päivänä elokuuta  2000  annettu valtioneu-
voston asetus  (766/2000),  siihen myöhemmin 

 tehtyine muutoksineen.  

Helsingissä  3  päivänä elokuuta  2006 

Ministeri  Ulla-Maj Wideroos  

1]  

Hallitusneuvos Satu Nurmi  

fl  



LuTE  3 

688/2006  

Valtioneuvoston asetus 
aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston ase- 

tuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  3  päivänä elokuuta  2006  

Valtioneuvoston päitöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön  esitte-
lystä, 

muutetaan aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä  28  päivänä kesä-
kuuta  1993  annetun valtioneuvoston asetuksen  (635/1993) 5 a  luku, sellaisena kuin  se on  val-
tioneuvoston asetuksessa  292/2005,  sekä 

lisätään  1 §:ään,  sellaisena kuin  se on asetuksessa 1167/2003,  uusi  2 a, 3 a  ja  6-9  kohta 
seuraavasti:  

. 

1  

Määritelmä! 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  

2 a)  matkustaja-aluksella alusta, joka voi 
kuljettaa yli  12  matkustajaa, jolloin matkus-
taj  alla  tarkoitetaan kaikkia muita paitsi aluk-
sen päällikköä  ja laivaväkeen  kuuluvia  tai 

 muita alukseen toimeen otettuja  tai  siinä 
aluksen lukuun työskenteleviä henkilöitä  ja 
alle  vuoden ikäisiä lapsia;  

3 a)  säännöilisellä liikennöinnillä  kanden 
 tai  useamman saman sataman välistä liiken-

nettä palvelevaa matkustaja-alusmatkojen 
sarjaa  tai  tietystä satamasta alkavien  ja sinne 

 muissa satamissa poikkeamatta päättyvien 
 matkojen  sarjaa, jotka liikeimöidään joko 

julkaistun aikataulun mukaisesti,  tai  niin 
säännöllisesti  tai  usein, että matkat muodos-
tavat ilmeisen järjestelmällisen  sari an; 

6) meriliikenteessä käviettävällä polltoai-
neella  raakaöljystä saatavaa nestemäistä polt-
toainetta, joka  on  tarkoitettu käytettäväksi  tai 

 jota  käytetään aluksella, mukaan lukien  stan-
dardissa  ISO 8217  määritellyt polttoaineet;  

7) meriliikenteessä käytettävällä  dieselöl
-jyllä merili ikenteessä  käytettävää polttoainet- 

ta, jonka viskositeetti  tai  tiheys  on  standardin 
 ISO 8217:n  taulukon  1  mukaisten DMB-  ja 

DMC- laatujen viskositeetin  tai tiheyden 
 mukaisia;  

8) markkinoille saattamisella  meriliiken
-teessä  käytettävien polttoaineiden toimitta-

mista kolmansille  tai  asettamista näiden käyt-
töön vastiketta vastaan  tai vastikkeetta  aluk-
silla käytettäväksi polttoaineeksi Suomen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, ei kui-
tenkaan meriliikenteessä käytettävien poltto-
aineiden toimittaminen  tai  asettaminen käyt-
töön vietäväksi ulkomaille alusten säiliöissä;  

9) päästOjen vähentämisteknologialla  pa-
kokaasujen  hyväksyttyä puhdistusjärjestel

-mää tai  muuta teknistä menetelmää.  

5 a  luku 

Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen 
ehkäiseminen  

21 b §  

Typen  oksidipäästOjen  vähentäminen 

Aluksen dieselmoottorin, jonka lähtöteho 
 on  yli  130 kW, on  oltava  Marpol  73/78 

-yleissopimuksen VI liitteen (SopS 33/2005) 



vaatimusten mukainen. Vaatimuksia ei kui-
tenkaan sovelleta aluksen hätädieselmootto-
reihin, pelastusveneisiin ascnnettuihin moot-
toreihin taikka muuhun laitteeseen  tai varus-
teeseen,  jota  käytetään yksinomaan hätätilan-
teessa.  

21 c §  

Rikin oksidipäästOjen vähentäminen 

21 e § 

Meriliikenteessä kävtettävän dieselöjvn 
enimmäisrikkipitoisuus  

Suomessa markkinoille saatettavan merilii-
kenteessä käytettävän dieselöljyn rikkipitoi-
suus saa olla enintään  1,5  painoprosenttia. 

21 f  

[1  

.  

Aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipi-
toisuus ei saa ylittää  4,5 painoprosenttia.  

Aluksella käytettävän polttoöljyn  on  lisäksi 
täytettävä  Marpol  73/78 -yleissopimuksen VI 
-liitteen  mukaiset vaatimukset. 

Suomalaisen aluksen purjehtiessa Itämeren 
alueella  ja  muilla  Marpol  73/78 -yleissopi-
muksen VI  liitteessä tarkoitetuilla rikin oksi-
dipäästöjen valvonta-alueilla sekä ulkomai-
sen aluksen purjehtiessa Itämerellä Suomen 
vesialueella  tai talousvyöhykkeellä: 

1) aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipi-
toisuus saa olla enintään  1,5 painoprosenttia; 
tai 

2) aluksella  on  käytettävä sellaista pako- 
kaasujen puhdistusjärjestelmää, jolla aluksen 
rikin oksidipäästöt, mukaan lukien sekä apu- 
että pääkoneiden aiheuttamat rikin oksidi-
päästöt, ovat yhteensä enintään  6,0 g 
SOxIkWh rikkidioksidiksi (S02)  laskettuna; 
taikka  

3) aluksella  on  käytettävä muuta hyväksyt-
tyä teknistä menetelmää, jonka voidaan 
osoittaa vähentävän rikin oksidipäästöt tasol-
le  6,0 g SOx/kWh tai  sen alle.  

Suomen lipun  alla purjehtivassa  aluksessa 
pakokaasujen puhdistusj ärjestelmää  tai  muu-
ta teknistä menetelmää käytettäessä aluksen 
päästöjä  on seurattavajatkuvin mittauksin. 

21 d §  

Yhteisön satamiin  tai  salamista  säännöllisesti 
liikennöivissä  mat  kustaja-aluksissa käytettä- 

ylen  polttoaineiden rikkipitoisuus 

Yhteisön satamiin  tai  satamista säännölli-
sesti liikennöivissä Suomen lipun  alla purjeh-
tivissa matkustaj  a-aluksissa  käytettävän polt-
toaineen rikkipitoisuus saa olla enintään  1,5  
painoprosenttia. 

Poikkeukset rikkipitoisuusvaatimusten  nou- 
dattamisesta 

Edellä  21 dja 21 e §:ssä säädettyjä  poltto-
aineiden rikkipitoisuusvaatimuksia ei kuiten-
kaan sovelleta tutkimus-  ja testaustarkoituk

-sun tarkoitettuihin polttoaineisiin  eikä sellai-
silla aluksilla käytettäviin polttoaineisiin, 
joilla käytetään hyväksyttyä pakokaasujen 
puhdistusj ärjestelmää  tai  muuta hyväksyttyä 
teknistä menetelmää tämän asetuksen  21 c 
§:n 3  momentin  2 tai 3  kohdan  ja  4  momen-
tin  mukaisesti.  

21 g §  

Uuden päästOjenväheniämisieknologian koe- 
käyttö 

Merenkulkulaitos  voi myöntää  luvan  kor-
keintaan  18  kuukaudeksi koekäyttää aluksel-
la uutta teknologiaa, jolla päästöjä voidaan 
vähentää. Lupaa  on  haettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen koekäytön aloittamista. 

Koekäytön  aikana aluksen ei tarvitse käyt-
tää  21 c - 21 f  §:ssä säädettyjä  polttoaineita, 

 jos  seuraavat edellytykset täyttyvät:  
1) aluksen pakokaasupäästöjä seurataan 

jatkuvin mittauksin laitteilla, joiden tuloksia 
ei voi väärentää;  

2) päästöjen vähentämismenetelmien tuot-
tama jäte käsitellään asiamukaisilla jätteen-
käsittelymenetelmillä;  

3) koekäytön  vaikutuksia meriympäristöön, 
erityisesti vaikutuksia ekosysteemeihin sulje-
tuissa satamissa  ja suistoissa  arvioidaan;  ja  

4) koekäyttöön osallistuvissa aluksissa  saa-
vutetaan päästöjen väheneminen, joka vastaa 
vähintään  21 c §:n 3  momentissa  tai 21 d  ja 

 21 e §:ssä säädettyjä  polttoaineiden rikkipi-. 
toisuuden  raja-arvoja. 



Koekäytön  tulokset  on  toimitettava Meren-
kulkulaitokselle kolmen kuukauden kuluessa 
koekäytön päättymisestä. Merenkulkulaitok

-sen  on  ilmoitettava tuloksista Euroopan yh-
teisöjen komissiolle  ja  saatettava ne yleisesti 
nähtäville kuuden kuukauden kuluessa koe- 
käytön päättymisestä.  

21 h §  

Polttoaineen luovuustodistusja polttoaine- 
nävtleet 

Aluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava 
luku  on  vähintään  400, on  oltava  Marpol 

 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen  mukainen 
polttoaineen toimittajan antama polttoaineen 
luovutustodistus. Polttoaineen luovutustodis-
tuksesta  on  käytävä ilmi  Marpol  73/78 - 
yleissopimuksen VI liitteen V  lisäyksen mu-
kaiset tiedot. Luovutustodistukseen  on  liitet-
tävä polttoainenäyte  Marpol  73/78 - 
yleissopimuksen Vi liitteen  mukaisesti. 

Polttoaineen luovutustodistus  on  pidettävä 
aluksella sellaisessa paikassa, että  se on  hel-
posti saatavilla tarkastusta varten. Todistus 

 on  säilytettävä kolme vuotta siitä, kun polt-
toöljy  on  toimitettu alukselle. Luovutustodis-
tukseen liitettyä näytettä toimitetusta poitto-
aineesta  on  säilytettävä aluksella, kunnes 
polttoöljyä  on  merkittävästi kulutettu, mutta 
joka tapauksessa vähintään  12  kuukauden 
ajan. 

Merenkulkulaitos 	toimittaa direktiivin  
I 999/32/EY  muuttamisesta meriliikenteessä 
käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden 
osalta annetun Euroopan parlamentin  ja  neu-
voston direktiivin 2005/33/EY  7 artiklan 

 mukaisen selvityksen Euroopan yhteisöjen 
komissiolle kunkin vuoden kesäkuun  30  päi-
vään mennessä.  

1) Marpol  73/78 -yleissopimuksen I,  Ilja 
 III  liitteessä mainittujen lastien jätteet  ja  nii-

hin liittyvät saastuneet pakkausmateriaalit;  
2) polyklooratut bifenyylit  (PCB :t); 
3) Marpol  73/78 -yleissopimuksen V  hit-

teessä  määritellyt jätteet, jotka sisältävät ras-
kasmetalleja enemmän kuin  vain  jälkiä niis-
tä;ja  

4) öljytuotteet,  jotka sisältävät  halo-
geeniyhdisteitä. 

21j § 

Hyväksynnät  

Edellä  21 b §:ssä  tarkoitettujen dieselmoot-
toreiden sekä  21 c §:n 3  momentin  2  ja  3 

 kohdassa tarkoitettujen laitteiden  ja  mene-
telmien  on  suomalaisessa aluksessa oltava 
Merenkulkulaitoksen  tai Merenkulkulaitok

-sen valtuuttamien  hyväksyttyjen luokituslai-
tosten  Marpol  73/78-yleissopimuksen VI hit- 
teen  mukaisesti hyväksymiä sekä vieraan 
valtion lipun  alla purjehtivassa  aluksessa 
aluksen lippuvaltion hallinnon  Marpol  73/78-
yleissopimuksen VI liitteen  mukaisesti  hy-
väksymiä.  

Edellä  21 e §:ssä  tarkoitettujen jätteenpolt-
touunien tulee suomalaisessa aluksessa olla 
laivavarusteista annetun asetuksen 

 (925/1998)  ja  muun Euroopan unionin jäsen- 
valtion lipun  alla purjehtivassa  aluksessa lai-
vavarusteista annetun neuvoston direktiivin 
96/98/EY mukaisesti hyväksyttyj  ä  sekä 
muun vieraan valtion lipun  alla purjehtivassa 

 aluksessa aluksen lippuvaltion hallinnon 
 Marpol  73/78 —yleissopimuksen VI liitteen 
 mukaisesti hyväksymiä.  

21 k § 

.  

C  

21  i § 
	

Määritysmenetelmät 

Jätteenpoltto  aluksella 

Aluksen jätteenpolttouunin  on  oltava  Mar-
pol  73/78 -yleissopimuksen VI liitteen  vaa-
timusten mukainen. 

Seuraavien aineiden poltto  on  kielletty 
Suomen talousvyöhykkeellä  ja  suomalaisella 
aluksella myös Suomen aluevesien  ja  talous- 
vyöhykkeen ulkopuolella:  

Määritettäessä  tässä asetuksessa tarkoitettu-
jen meriliikenteen polttoaineiden enimmäis-
rikkipitoisuuksia,  on vertailumenetelmänä 

 käytettävä standardien  ISO 8754 (1992)  ja 
PrEN  ISO 14596  mukaista menetelmää.  Jos 

 menetelmien mukaiset tulokset poikkeavat 
toisistaan, käytetään  standardin PrEN  ISO 
14596  mukaista menetelmää. 



4 

211 § 

 Selvitys 

Polttoaineiden valmistajien, myyjien  ja 
 maahantuojien  on  vuosittain laadittava selvi-

tys edellisen kalenterivuoden aikana Suo-
messa markkinoille saattamisessa tässä ase-
tuksessa tarkoitettujen polttoaineiden määris-
tä  ja rikkipitoisuuksista.  Selvitys  on  toimitet-
tava Merenkulkulaitokselle viimeistään  1 

 päivänä maaliskuuta selvitystä seuraavana  

vuonna. 

Tämä asetus tulee voimaan  11  päivänä elo-
kuuta  2006.  

Asetuksen  21 c §:n 3  momentin  säännöksiä 
sovelletaan Pohjanmerellä  11  päivästä elo-
kuuta  2007.  

Polttoaineiden valmistajien, myyjien  ja 
 maahantuojien  on  laadittava  211 §:ssä  tarkoi-

tettu selvitys ensimmäisen kerran kalenteri- 
vuodelta  2006.  

Helsingissä  3  päivänä elokuuta  2006  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Susanna  Huovinen 

Hallitusneuvos Kaija Suvanto 

fl 
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