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N:o 176

Valtiovarainministeriön päätös
vuoden 2000 kiinteistöveron eräpäivistä
Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2000

Valtiovarainministeriö on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain
(654/1992) 28 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 506/1998, ja 11 päivänä elokuuta
1978 annetun veronkantolain (611/1978) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
586/1987, päättänyt:
1§
Vuoden 2000 kiinteistöveron ensimmäinen
erä on suoritettava viimeistään 20 päivänä
syyskuuta 2000 ja toinen erä viimeistään 2
päivänä marraskuuta 2000.

2§
Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä
helmikuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2000
Ministeri Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus
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N:o 177

Valtiovarainministeriön päätös
veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1999
Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2000

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978)
4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 586/1987, päättänyt:
1§
Verovuodelta 1999 maksuunpannun valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun ensimmäinen
erä on suoritettava viimeistään 4 päivänä
joulukuuta 2000 ja toinen erä viimeistään 6
päivänä helmikuuta 2001.
2§
Metsänhoitomaksu vuodelta 1999 on suoritettava viimeistään 4 päivänä joulukuuta
2000.

3§
Päätös ei koske tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille ja 5 §:ssä tarkoitetuille
yhteisetuuksille maksuunpantua jäännösveroa.
4§
Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä
helmikuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2000
Ministeri Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus
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N:o 179

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
valmispakkauksista
Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/1965) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1383/1994:
1§

2§

Soveltamisala

Määritelmät

Tämä päätös koskee tilavuuden tai painon
mukaan myytäviä tuotteita sisältäviä valmispakkauksia, jotka on tarkoitettu myytäviksi
nimellismäärältään vakioyksiköissä.
Vakioyksiköt vastaavat pakkaajan etukäteen valitsemia arvoja, jotka ilmaistaan paino- tai tilavuusyksiköissä ja ovat vähintään
5 g tai 5 ml ja enintään 10 kg tai 10 l; tai jotka pakataan liitteen 5 mukaisesti muotonsa
säilyttäviin säiliöihin; tai jotka pakataan liitteen 6 mukaisesti aerosoleina.
Liitteissä 3—6 esitettyjen sisällön nimellismäärien käyttö varmistaa, ettei mikään Euroopan unionin jäsenvaltio alueellaan kiellä
valmispakkauksen markkinointia. Vain liitteen 4 kohdan 11 arvot ovat pakollisia.

Valmispakkaus on tuotteen ja yksittäisen
pakkauksen yhdistelmä, johon tuote on valmiiksi pakattu.
Tuote on valmiiksi pakattu, kun se on pakkauksen laadusta riippumatta pakattu ilman,
että ostaja on läsnä, ja pakkauksessa olevan
tuotteen määrällä on etukäteen määritelty arvo, jota ei voida muuttaa ilman, että pakkaus
aukaistaan tai sitä havaittavasti muutetaan.
3§
e-merkintä
Valmispakkaus, joka on tämän päätöksen
säännösten mukainen, saadaan varustaa e-

Neuvoston direktiivit 75/106/ETY, 76/211/ETY ja 80/232/ETY muutoksineen
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merkinnällä, joka on määritelty liitteen 1
kohdassa 3.3.
Valmispakkausten, joissa on e-merkintä,
sisällön määrää tulee valvoa liitteen 1 kohdan 5 ja liitteen 2 mukaan.
Jos kahdesta tai useammasta valmispakkauksesta on tehty ryhmäpakkaus, on jokaisen valmispakkauksen ja sen merkintöjen
oltava säännösten mukaisia. Kun valmispakkaus koostuu yhdestä tai useammasta
yksittäisestä pakkauksesta, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi yksitellen, on valmispakkauksen ja sen merkintöjen oltava säännösten mukaisia.

1 ml = 0,0352 nesteunssia,
1 l = 1,760 pinttiä tai 0,220 gallonaa.
Sen siirtymäkauden loppuun, jolloin yhteisön alueella saa käyttää rinnakkaismerkintöjä, SI-yksiköin ilmaistu sisällön määrä voidaan ilmaista myös käyttäen muita mittayksiköitä.
Muut mittayksikkömerkinnät eivät saa
kooltaan olla suurempia kuin vastaavat SIyksikkömerkinnät.

4§

Tämän päätöksen noudattamista valvoo
turvatekniikan keskus.
Valvontaviranomainen voi kaupankäynnin
missä vaiheessa tahansa tehdä tarkastuksia
varmistuakseen valmispakkausten vaatimustenmukaisuudesta.
Turvatekniikan keskus voi antaa tämän
päätöksen säännösten soveltamista yhtenäistäviä ohjeita.

Muut merkinnät
Kaikissa e-merkinnällä varustetuissa pakkauksissa on oltava merkintä valmisteen painosta tai tilavuudesta liitteen 1 mukaisesti.
Nestemäisiä tuotteita sisältäviin valmispakkauksiin merkitään liitteen 3 mukainen
nimellistilavuus ja muita tuotteita sisältäviin
valmispakkauksiin merkitään liitteen 4 mukainen nimellispaino ellei yleinen kauppatapa tai Euroopan yhteisön lainsäädäntö muuta
edellytä.
Jos jotakin valmisteryhmää tai valmispakkauslajia koskeva kauppatapa ja kansalliset
säännökset eivät ole samanlaiset kaikissa
jäsenvaltioissa, kyseisissä valmispakkauksissa on oltava ainakin ne sisällön määrän ilmaisevat tiedot, jotka vastaavat vastaanottavassa valtiossa voimassa olevaa kauppatapaa
tai kansallisia säännöksiä.
Sisällön nimellispainon tai nimellistilavuuden merkintä tulee tehdä liitteen 1 kohdan 3.1 mukaan.
Sisällön määrä on ilmoitettava käyttäen
mittayksikköasetuksessa (371/1992) määritettyjä SI-mittayksiköitä.
5§
Muut mittayksiköt
Siltä osin, kuin yhteisön alueella saa käyttää englanninmittayksiköitä (UK), sisällön
määrä tulee ilmaista, jos Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti alueillaan niin haluaa,
myös englanninmittayksiköin. Muuntokertoimet ovat:
1 g = 0,0353 unssia (avoirdupois),
1 kg = 2,205 naulaa,

6§
Valvonta ja ohjeiden antaminen

7§
e-merkinnän käyttöönotto
Valmispakauksissa voidaan aloittaa e-merkinnän käyttö, kun asiasta on tehty ilmoitus
tarkastuslaitokselle ja jokaisen pakkauksen
sisällön todellinen määrä mitataan tai hyväksyttävä muu menetelmä on toiminnassa.
Viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
ilmoituksen tekemisestä tarkastuslaitoksen
on tehtävä tarkastukset pakkaajan, maahantuojan tai tämän edustajan tiloissa.
8§
Pakkaajan vastuu ja tarkastus
Pakkaaja tai maahantuoja on vastuussa
valmispakkauksen vaatimustenmukaisuudesta, joka lisäksi varmistetaan liitteen 1 kohdan 4 mukaisesti.
9§
Tarkastuslaitoksen nimeäminen
Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää
tässä päätöksessä tarkoitetun tarkastuslaitoksen.

N:o 179
10 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä
helmikuuta 2000.

507

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja
teollisuusministeriön 25 päivänä huhtikuuta
1994 antama päätös (303/1994) eräiden valmispakkauksia koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000
Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja Veli Viitala
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VHQQLPHOOLVPllUlOOH
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9DOPLVSDNNDXVHUlQWDUNDVWXNVHHQNXXOXXNDNVLHULOOLVWlQl\WHWDUNDVWXVWD


WRLVHVVD WDUNDVWXNVHVVD VHOYLWHWllQ Ql\WWHHQ \NVLWWlLVWHQ YDOPLVSDNNDXVWHQ VLVlOO|Q
PllUlQYDDWLPXVWHQPXNDLVXXVMD



WRLVHVVDWDUNDVWXNVHVVDVHOYLWHWllQQl\WWHHQVLVlOWlPLHQYDOPLVSDNNDXVWHQNHVNLPll
UlLVHQVLVlOO|QYDDWLPXVWHQPXNDLVXXV

9DOPLVSDNNDXVHUlRQK\YlNV\WW\YlMRVPROHPSLHQWDUNDVWXVWHQWXORNVHWWl\WWlYlWK\YlNV\
PLVNULWHHULW
.XWDNLQWDUNDVWXVWDYDUWHQRQNDNVLQl\WWHHQRWWRVXXQQLWHOPDD


WRLQHQULNNRPDWWRPDOOHWHVWDXNVHOOHMRKRQHLNXXOXSDNNDXNVHQDXNDLVHPLVWD



WRLQHQ ULNNRYDOOH WHVWDXNVHOOH MRKRQ NXXOXX SDNNDXNVHQ DXNDLVHPLQHQ WDLNND
ULNNRPLQHQ

7DORXGHOOLVLVWDMDNl\WlQQ|QV\LVWlMRKWXHQMlONLPPlLVHQWHVWLQNl\WW|RQUDMRLWHWWDYDPDKGRO
OLVLPPDQYlKLLQWHVWLRQYlKHPPlQWHKRNDVNXLQULNNRPDWRQWHVWL
5LNNRYDD WHVWLl RQ VHQ YXRNVL Nl\WHWWlYl YDLQ VLOORLQ NXQ ULNNRPDWRQ WHVWL RQ PDKGRWRQ
<OHLVHQlVllQW|QlYRLGDDQSLWllHWWlULNNRYDDWHVWLlHLWXOHVRYHOWDDHULLQMRLVVDRQYlKHP
PlQNXLQ\NVLNN|l


9DOPLVSDNNDXVHUlW


(UlQ PXRGRVWDYDW NDLNNL WDUNDVWHWWDYDW YDOPLVSDNNDXNVHW MRLGHQ VLVlOO|Q QLPHOOLV
PllUlRQVDPDMRWNDRYDWVDPDQW\\SSLVLlMDVDPDOWDWXRWDQWROLQMDOWDMDMRWNDRQSD
NDWWXVDPDVVDSDLNDVVD(UlQNRNRUDMRLWHWDDQMlOMHPSlQlHVLWHWW\LKLQPllULLQ



.XQYDOPLVSDNNDXNVHWWDUNDVWHWDDQSDNNDXVOLQMDQORSXVVDMRNDLVHQHUlQOXNXPllUlQ
RQROWDYDVDPDNXLQSDNNDXVOLQMDQWXQQLQWXRWWRLOPDQHUlNRNRRQOLLWW\YLlUDMRLWXNVLD
0XLVVDWDSDXNVLVVDHUlNRNRUDMRLWHWDDQYDOPLVSDNNDXNVHHQ



-RVULNNRPDWWRPDOODWHVWLOOlWDUNDVWHWDDQHULlMRLVVDYDOPLVSDNNDXNVLDRQYlKHPPlQ
NXLQWDUNDVWHWDDQNDLNNLSDNNDXNVHW



(QQHQNXLQMDNRKGDVVDWDUNRLWHWXWWHVWLWVXRULWHWDDQULLWWlYlPllUlYDOPLVSDN
NDXNVLDHURWHWDDQVDWXQQDLVHVWLHUlVWlVLWHQHWWlVXXUHPPDQQl\WHPllUlQYDDWLPDWHV
WLYRLGDDQVXRULWWDD
7RLVWDWDUNLVWXVWDYDUWHQWDUYLWWDYDQl\WHRQSRLPLWWDYDVDWXQQDLVSHULDDWHWWDQRXGDWWDHQ
HQVLPPlLVHVWlQl\WWHHVWlMDPHUNLWWlYl
0HUNLWVHPLQHQRQWHKWlYlHQQHQNXLQPLWWDXNVHWDORLWHWDDQ
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9DOPLVSDNNDXNVHQWRGHOOLVHQVLVlOO|QPllUlQWDUNDVWXV
+\YlNV\WWlYl PLQLPLVLVlOW| ODVNHWDDQ YlKHQWlPlOOl N\VHHVVl ROHYDQ VLVlOO|Q VDOOLWWX DOLWXV
YDOPLVSDNNDXNVHQQLPHOOLVPllUlVWl
(UllQVLVlOW\YlWYDOPLVSDNNDXNVHWMRLGHQWRGHOOLQHQVLVlOW|RQSLHQHPSLNXLQPLQLPLVLVlOW|
RQNDWVRWWDYDYLUKHHOOLVLNVL


3DNNDXNVLDULNNRPDWRQWHVWDXV
5LNNRPDWRQ WHVWDXV VXRULWHWDDQ NDNVRLVQl\WWHHQRWWRVXXQQLWHOPDQ PXNDLVHVWL NXWHQ
MlOMHPSlQlROHYDVVDWDXOXNRVVDRQHVLWHWW\
(QVLNVLWDUNDVWHWWXMHQYDOPLVSDNNDXVWHQOXNXPllUlQRQROWDYDVDPDNXLQRKMHOPDVVD
HVLWHWW\HQVLPPlLVHQQl\WWHHQOXNXPllUl


MRVYLUKHHOOLVLNVLKDYDLWWXMHQ\NVLN|LGHQOXNXPllUlHQVLPPlLVHVVlQl\WWHHVVl
RQSLHQHPSLWDL\KWlVXXULNXLQHQVLPPlLQHQK\YlNV\PLVNULWHHULHUllSLGHWllQ
K\YlNV\WWlYlQlWlVVlWDUNDVWXNVHVVD



MRV HQVLPPlLVHVVl Ql\WWHHVVl KDYDLWWXMHQ YLUKHHOOLVWHQ \NVLN|LGHQ OXNXPllUl
RQ\KWlVXXULWDLVXXUHPSLNXLQHQVLPPlLQHQK\ONl\VNULWHHULHUlRQK\OlWWlYl



MRV HQVLPPlLVHVVl Ql\WWHHVVl KDYDLWWXMHQ YLUKHHOOLVWHQ \NVLN|LGHQ OXNXPllUl
RQHQVLPPlLVHQK\YlNV\PLVNULWHHULQMDHQVLPPlLVHQK\ONllPLVNULWHHULQYlOLO
Ol RQ WDUNDVWHWWDYD WRLQHQ Ql\WH MRQND \NVLN|LGHQ OXNXPllUl RQ HVLWHWW\
WDXOXNRVVD

(QVLPPlLVHVVlMDWRLVHVVDQl\WWHHVVlKDYDLWXWYLUKHHOOLVHW\NVLN|WODVNHWDDQ\KWHHQMD


MRVYLUKHHOOLVWHQ\NVLN|LGHQNRNRQDLVPllUlRQSLHQHPSLWDL\KWlVXXULNXLQWRL
QHQK\YlNV\PLVNULWHHULHUllSLGHWllQK\YlNV\WWlYlQlWlVVlWDUNDVWXNVHVVD



MRVYLUKHHOOLVWHQ\NVLN|LGHQNRNRQDLVPllUlRQVXXUHPSLWDL\KWlVXXULNXLQWRL
QHQK\ONl\VNULWHHULHUlRQK\OlWWlYl
/XNXPllUl
HUlVVl
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5LNNRYDWHVWDXVWXOHHWRLPLWWDDDOODHVLWHW\QNHUWDQl\WWHHQRWWRVXXQQLWHOPDQPXNDLVHVWLMD
VLWlNl\WHWllQYDLQHULOOHMRLVVD\NVLN|LWlRQWDLHQHPPlQ
7DUNDVWHWWDYLHQYDOPLVSDNNDXVWHQOXNXPllUlQRQROWDYD


-RV O|\GHWW\MHQ YLUKHHOOLVWHQ \NVLN|LGHQ OXNXPllUl Ql\WWHHVVl RQ SLHQHPSL WDL
\KWlVXXULNXLQK\YlNV\PLVNULWHHULYDOPLVSDNNDXVHUllSLGHWllQK\YlNV\WWlYlQl



-RVYLUKHHOOLVWHQ\NVLN|LGHQOXNXPllUlQl\WWHHVVlRQ\KWlVXXULWDLVXXUHPSLNXLQ
K\ONl\VNULWHHULYDOPLVSDNNDXVHUlRQK\OlWWlYl
/XNXPllUl
HUlVVl

/XNXPllUl
Ql\WWHHVVl

PLNlOXNXPllUl
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HUllQNXXOXYLHQYDOPLVSDNNDXVWHQVLVlOW|MHQWRGHOOLVWHQPllULHQNHVNLKDMRQ
QDQHVWLPDDWWL
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6LVlOO|QQLPHOOLVWLODYXXVOLWURLVVD
S\V\YlVWLVDOOLWWX



D
7XRUHLVWDU\SlOHLVWlYDOPLVWHWWXYLLQLWXRUHU\SlOH
PHKXMRQNDNl\PLQHQRQNHVNH\WHWW\OLVllPlOOlDO
NRKROLDVHNlYLLQLMRNDRQYDOPLVWHWWXNl\PlWW|
PlVWlU\SlOHPHKXVWDVHNRLWWDPDOODVLLKHQDONRKROLD
OXNXXQRWWDPDWWDYLLQHMlMRWNDVLVlOW\YlW&&7Q
DODQLPLNNHLVLLQ$MD%+6DODQLPLNNHLVLLQ
MDVHNlOLN||ULYLLQHMl
&&7QDODQLPLNH&VWl+6QLPLNH
VWl U\SlOHPHKXMRNDNl\WDLMRQNDNl\PLQHQ
RQNHVNH\WHWW\PXXOODWDYRLQNXLQDONRKROLDOLVll
PlOOl &&7QQLPLNH+6DODQLPLNH
E








.HOWDLVHWYLLQLWMRLVWDRQRLNHXVNl\WWllVHX
UDDYLDDONXSHUlPHUNLQW|Ml&{WHVGX-XUD
$UERLV/ (WRLOHMD&KkWHDX&KDORQ



F

0XXWNl\QHHWMXRPDWMRWNDHLYlWROHNXRKXYLD
HVLPHUNLNVLVLLGHULSllU\QlYLLQLMDVLPD
&&7QDODQLPLNH%,,+6DODQLPLNH






G

9HUPXWLWMDPXXWWXRUHLVWDU\SlOHLVWlYDOPLVWH
WXWMXRPDWMRWNDRQPDXVWHWWXDURPDDWWLVLOOD
XXWWHLOOD &&7QQLPLNH+6QLPLNH
 OLN||ULYLLQLW &&7QDODQLPLNH
&VWl+6QLPLNHVWl

!DVWL
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.XRKXYLLQLW &&7QDODQLPLNH$
+6DODQLPLNH
0XXNXLQDODQLPLNNHHVVlWDUNRL
WHWWXYLLQLMRNDRQSDNDWWXVLWHLQWDL
NLLQQLNNHLQWXHWXOODVDPSSDQMDNRUNLOOD
VXOMHWWXLKLQSXOORLKLQVHNlYLLQLMRNDRQ
PXXOODWDYRLQSDNDWWXQLLQHWWlVHRQYl
KLQWllQ\KGHQEDDULQPXWWDYlKHPPlQ
NXLQNROPHQEDDULQ\OLSDLQHHVVDPLWDWWX
QD&QOlPS|WLODVVD &&7QDODQLPLNH
%+6DODQLPLNNHHWVWlMD
VWl

0XXWNl\QHHWNXRKXYDWMXRPDWHVLPHUNLNVL
VLLGHULSllU\QlYLLQLMDVLPD &&7QDODQLPLNH
%+6QLPLNH











DODNRKWDD HLNRVNHWXRWWHLWDMRLGHQSDNNDXVWHQQLPHOOLVWLODYXXVRQHQLQWllQOLWUDDMDMRWNDRQ
WDUNRLWHWWXDPPDWWLNl\WW||Q


DUYRMRNDNRVNHHYDLQNXOXWXVWDOHQWRNRQHLVVDODLYRLVVDMDMXQLVVDMDP\\QWLlYHURWWRPLVVDP\\
PlO|LVVl
 

DODNRKWDHLNRVNHWXRWWHLWDMRWNDRQWDUNRLWHWWXNXOXWXNVHHQOHQWRNRQHLVVDODLYRLVVDWDLMXQLVVDWDLN
NDP\\QWLLQYHURWWRPLVVDP\\PlO|LVVl
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0DOWDLVWDYDOPLVWHWWXROXW &&7QQLPLNH
+6QLPLNH OXNXXQRWWDPDWWDKD
SDQROXWWD
+DSDQROXWTXHX]H








 9lNHYlWDONRKROLMXRPDW PXXWNXLQ&&7QQLPLN
NHHVHHQ+6QLPLNNHHVHHQNXXOXYDW 
OLN||ULWMDPXXWWLVODWXWMXRPDWDONRKROLYDOPLV
WHVHRNVHW WXQQHWDDQQLPHOOlYlNHY|LG\WXXWWHHW
MRWNDRQWDUNRLWHWWXMXRPLHQYDOPLVWXNVHHQ &&7Q
QLPLNH+6QLPLNH





 
 



(WLNNDMDHWLNNDNRUYLNNHHW &&7QQLPLNH
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2OLLYL|OM\W &&7QDODQLPLNH$+6
DODQLPLNNHHWMDVHNl+6QLPLNH
 PXXWUDYLQWR|OM\W &&7QDODQLPLNH
',,+6QLPLNNHHWMDVHNlQLPLNNHHW

















0DLWRWXRUHWLLYLVWlPlW|QMDPDNHXWWDPDWRQ
&&7QQLPLNHVWl+6QLPLNH HL
NXLWHQNDDQMRJXUWWLNHILLULYLLOLKHUDWDLPXX
Nl\Q\WWDLKDSDWHWWXPDLWR
0DLWRSRKMDLVHWMXRPDW &&7QDODQLPLNH
%+6DODQLPLNNHHWVWlMD
VWl
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9HVLP\|VNLYHQQlLVYHVLMDKLLOLKDSRWHWWXYHVL
&&7QQLPLNH+6QLPLNH

E

/LPRQDGLPDXVWHWWXNLYHQQlLVYHVLMDPDXVWHWWX
KLLOLKDSRWHWWXYHVLVHNlPXXWDONRKROLWWRPDW
MXRPDWMRWNDHLYlWVLVlOOlPDLWRDWDLPDLWRUDV
YRMD &&7QDODQLPLNH$+6QLPLNH
 HLYlWNXLWHQNDDQKHGHOPlMDYLKDQQHV
PHKXWMRWNDVLVlOW\YlW&&7QQLPLNNHHVHHQ
+6QLPLNNHHVHHQHLYlWNlWLLYLV
WHHW
-XRPDWMRWNDOXRNLWHOODDQDONRKROLWWRPLNVLDSH
ULWLLYHLNVL
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+HGHOPlPHKXW P\|VU\SlOHPHKX WDLYLKDQQHVPH
KXWP\|VVRNHULDVLVlOWlYlWMRWNDHLYlWROHNl\QHLWl
HLYlWNlVLVlOOlDONRKROLDMDMRWNDVLVlOW\YlW&&7Q
DODQLPLNNHHVHHQ%+6QLPLNHKHGHO
PlQHNWDUL>NDXSSDMDWHROOLVXXVPLQLVWHUL|QSllW|N
VHVVl  PDLQLWWXKHGHOPlPHKXMDMDWLHW
W\MlYDVWDDYLDYDOPLVWHLWDNRVNHYDQHXYRVWRQGLUHN
WLLYL@













DODNRKWDHLNRVNHWXRWWHLWDMRWNDRQWDUNRLWHWWXNXOXWXNVHHQOHQWRNRQHLVVDODLYRLVVDWDLMXQLVVDWDLNND
P\\QWLLQYHURWWRPLVVDP\\PlO|LVVl


N\V\P\NVHQROOHVVDDONRKROLMXRPLVWDMRLKLQRQOLVlWW\KLLOLKDSRWHWWXDYHWWlWDLVRRGDDNDLNNLWLODYXX
GHWDOOHOLWUDDRQVDOOLWWXS\V\YlVWL


DUYRWWDUNRLWHWWX\NVLQRPDDQNDXSDOOLVHHQNl\WW||Q
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 9RL &&7QQLPLNH+6QLPLNH PDUJDULLQLHPXOJRLGXWWDLPXXWNXLQHOlLQUDV
YDWWDLNDVYLVUDVYDW NHY\WOHYLWWHHW

 7XRUHMXXVWRWOXNXXQRWWDPDWWDSHWLWVVXLVVHVMDVDPDOODWDYRLQYDOPLVWHWXWMXXVWRW
&&7QDODQLPLNHVWl(,F+6DODQLPLNH

 5XRNDVXROD &&7QDODQLPLNH$+6QLPLNH

 +LHQRNLWHLVHWVRNHULWSXQDLVHWWDLUXVNHDWVRNHULWPDNHLVVRNHULW

 9LOMDYDOPLVWHHW OXNXXQRWWDPDWWDSLNNXODVWHQUXRNLD
-DXKRWURXKHHWMDKLXWDOHHW OXNXXQRWWDPDWWDNRKGDVVDWDUNRLWHWWXMDYDOPLVWHLWD

0DNDURQLYDOPLVWHHW &&7QDODQLPLNH+6QLPLNH

5LLVL &&7QQLPLNH+6QLPLNH

 9LOMDVWD WDL YLOMDWXRWWHLVWD SDLVXWWDPDOOD WDL SDDKWDPDOOD WHKG\W UDYLQWRYDOPLVWHHW HVLP ULLVLPX
URWPDLVVLKLXWDOHHWMDYDVWDDYDWYDOPLVWHHW
&&7QQLPLNH+6QLPLNH

 .XLYDWXWNDVYLNVHW &&7QQLPLNH+6QLPLNNHHW 
NXLYDWXWKHGHOPlW &&7QQLPLNNHHWWDLDODQLPLNNHHWVWD%%+6QLPLN
NHHWVWDVWlVWlVWDVWD

 -DXKHWWXWDLMDXKDPDWRQSDDKGHWWXNDKYLVLNXULMDNDKYLQNRUYLNNHHW

 3DNDVWHWXWWXRWWHHW
+HGHOPlWMDNDVYLNVHWMDHVLN\SV\WHW\WSHUXQDWUDQVNDQSHUXQRLGHQYDOPLVWXNVHHQ

.DODILOHHWMDDQQRNVHWOHLYLWHW\WWDLOHLYLWWlPlWW|PlW

.DODSXLNRW
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 -llWHO|VXXUHPPLVVDNXLQPOSDNNDXNVLVVD
OXNXXQRWWDPDWWDMllWHO|lMRQNDWLODYXXVHLPllUl\G\SDNNDXNVHQPXRGRQPXNDDQ
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GLVSHUJRLGXWSLJPHQWLWMDOLXRNVHW  PLOOLOLWURLQD




.,,17(b77$,-$8+(0$,6(7/,,0$7-$/,,67(5,7 PllUlJUDPPRLQD




38+',67869$/0,67((7
NLLQWHlWMDMDXKHHWJUDPPRLQDQHVWHHWMDWDKQDWPLOOLOLWURLQD PXXQPXDVVDQDKDQMDMDONLQHLGHQ
SXXQMDODWWLDQSllOO\VWHLGHQXXQLHQMDPHWDOOLHQP\|VDXWRMHQSXKGLVWXNVHHQWDUNRLWHWXWYDOPLV
WHHWLNNXQRLGHQMDSHLOLHQP\|VDXWRMHQLNNXQRLGHQMDSHLOLHQSXKGLVWXNVHHQWDUNRLWHWXWYDOPLV
WHHW &&7QQLPLNH+6QLPLNH NRWLWDORXVNl\WW||QWDUNRLWHWXWWDKUDQSRLVWRDLQHHW
WlUNLW MD YlULW &&7Q DODQLPLNNHHW  $ MD  &  +6DODQLPLNNHHW   MD 
VWl NRWLWDORXVNl\WW||QWDUNRLWHWXWK\|QWHLVWHQWRUMXQWDDLQHHW &&7QQLPLNHVWl+6
QLPLNH    NDONNLVDRVWXPDQ SRLVWRDLQHHW &&7Q QLPLNH VWD  +6QLPLNNHHW
VWl VWD  NRWLWDORXVNl\WW||Q WDUNRLWHWXW UDLNDVWHHW &&7Q QLPLNH  %  +6
DODQLPLNNHHWMD PXXKXQNXLQOllNLQWlNl\WW||QWDUNRLWHWXWGHVLQILRL
PLVDLQHHW
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&&7QDODQLPLNNHHW$MD%+6QLPLNNHHWVWl  NLLQWHlWMDMDXKHHWJUDPPRL
QDQHVWHHWMDWDKQDWPLOOLOLWURLQD

 9DOPLVWHHWLKRQMDVXXQK\JLHQLDDQ
SDUUDQDMRYRLWHHW \OHLVYRLWHHW MD QHVWHPlLVHW YRLWHHW NlVLYRLWHHW MD ORWLRQLW DXULQNRYDOPLVWHHW
VXXK\JLHQLDYDOPLVWHHW OXNXXQRWWDPDWWDKDPPDVWDKQDD

 +DPPDVWDKQD

 +LXVWHQKRLWRYDOPLVWHHW SDLWVLYlULW MDN\OS\WXRWWHHW
NLLQQLWWHHWVKDPSRRWKXXKWHOXDLQHHWKLXNVLDYDKYLVWDYDWDLQHHWNLLOWRDDQWDYDWYDOPLVWHHWKLXV
YRLWHHW OXNXXQRWWDPDWWDNRKGDVVDWDUNRLWHWWXMDKLXVYHVLl YDDKWRN\OY\WMDPXXWYDDKGRWXV
YDOPLVWHHWN\OS\\QMDVXLKNXXQ

 $ONRKROLSRKMDLVHWWXRWWHHW
MRWNDVLVlOWlYlWYlKHPPlQNXLQWLODYXXVSURVHQWWLDOXRQWDLVWDWDLV\QWHHWWLVWlSDUI\\PL|OM\lMD
YlKHPPlQ NXLQ  WLODYXXVSURVHQWWLD SXKGDVWD HW\\OLDONRKROLD DURPDDWWLVHW YHGHW KLXVYHGHW
HQQHQMDMlONHHQSDUUDQDMRQNl\WHWWlYlWORWLRQLW

 'HRGRUDQWLWMDKHQNLO|NRKWDLVHHQK\JLHQLDDQWDUNRLWHWXWYDOPLVWHHW

 7DONNLSXXWHULW
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VWlMDVWl

 6XRYDW JUDPPRLQD  &&7QQLPLNH+6QLPLNH 
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 6DLSSXDKLXWDOHHW MD UDNHHW \P JUDPPRLQD  &&7Q QLPLNH VWl  +6DODQLPLNH 
VWD

 1HVWHPlLVHW SHVX SXKGLVWXV MD KDQNDXVDLQHHW MD PXXW DSXDLQHHW &&7Q QLPLNH  
+6QLPLNH   MD K\SRNORULLWWLYDOPLVWHHW OXNXXQ RWWDPDWWD  NRKGDVVD WDUNRLWHWWXMD
YDOPLVWHLWD  PLOOLOLWURLQD


 +DQNDXVMDXKHHW J
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
mitta-astioina käytettävistä pulloista
Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/1965) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1383/1994:
1§
Soveltamisala
Tämä päätös koskee mitta-astioina käytettäviä pulloja, joita käytetään nesteiden varastointiin, kuljetukseen ja jakeluun. Niiden
nimellistilavuus on 0,05 litrasta 5 litraan nämä tilavuudet mukaanluettuina.
2§
Määritelmät
Mitta-astioina käytettävät pullot ovat mitta-astiapulloja, jotka on tehty lasista tai
muusta vastaavat metrologiset ominaisuudet
omaavasta aineesta ja on suunniteltu suljettaviksi.
Mitta-astiapullojen metrologiset ominaisuudet ovat sellaiset, että niiden sisältö voidaan mitata riittävällä tarkkuudella, kun ne
täytetään tiettyyn tasoon tai tiettyyn osaan
niiden ääritilavuudesta.

silon-merkinnällä, joka on määritelty liitteen
1 kohdassa 5.
Mitta-astiapullojen, joissa on epsilon-merkintä, sisällön tilavuutta tulee valvoa liitteen
1 kohdan 6 ja liitteen 2 mukaan.
4§
Muut merkinnät
Kaikissa epsilon-merkinnällä varustetuissa
mitta-astiapulloissa on oltava merkintä nimellistilavuudesta ja täyttömenetelmästä sekä vahvistettu valmistajan tunnus liitteen 1
kohdan 7 mukaisesti.
Mitta-astiapulloissa saa olla lisäksi muita
tarpeellisia merkintöjä, jolleivat ne aiheuta
sekaannusta vaadittujen merkintöjen kanssa
eivätkä ne saa kooltaan olla suurempia kuin
vastaavat SI-yksikkömerkinnät.
Sisällön määrä on ilmoitettava käyttäen
mittayksikköasetuksessa (371/1992) määritettyjä mittayksiköitä.
5§

3§

Valvonta ja ohjeiden antaminen

Epsilon-merkintä

Tämän päätöksen noudattamista valvoo
turvatekniikan keskus.
Valvontaviranomainen voi kaupankäynnin
missä vaiheessa tahansa tehdä tarkastuksia

Mitta-astiapullo, joka on tämän päätöksen
säännösten mukainen, saadaan varustaa ep-
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varmistuakseen mitta-astiapullojen vaatimustenmukaisuudesta.
Turvatekniikan keskus voi antaa tämän
päätöksen säännösten soveltamista yhtenäistäviä ohjeita.
6§

7§
Tarkastuslaitoksen nimeäminen
Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää tässä päätöksessä tarkoitetun tarkastuslaitoksen.

Valmistajan vastuu

8§

Valmistaja on vastuussa mitta-astiapullon
vaatimustenmukaisuudesta.
Valmistajan on haettava turvatekniikan
keskukselta hyväksyntää tunnukselle, jolla
hänet voidaan tunnistaa.

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä
helmikuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2000
Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja Veli Viitala
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
bensiinin käsittelystä ja varastoinnista
Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 67 §:n nojalla
päättänyt:
1 §
Soveltamisala
Tätä päätöstä sovelletaan bensiinin varastoihin.
Tämän päätöksen höyryn talteenottoa koskevat määräykset eivät koske kuljetettavan
säiliön yläkautta tapahtuvaa täyttämistä.
Tämän päätöksen lisäksi on noudatettava,
mitä erikseen on säädetty ilmansuojelulaissa
(67/82), vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annetussa laissa (719/94) tai niiden nojalla
annetuissa säädöksissä.
2 §
Määritelmiä
Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) bensiinillä öljystä valmistettuja lisäaineellisia tai lisäaineettomia johdannaisia,
joiden höyrynpaine on Reidin menetelmän
mukaan vähintään 27,6 kilopascalia ja jotka
on tarkoitettu käytettäväksi moottoriajoneuvojen polttoaineena, lukuunottamatta nestekaasua;
2) höyryllä bensiinistä haihtuvia kaasumaisia yhdisteitä;
3) varastolla bensiinin varastointiin tarkoitettua yhtenäistä tai sellaiseksi katsottavaa
aluetta tai rakennusta taikka rakennuksen

osaa. Varastoon katsotaan kuuluvaksi siinä
olevat säiliöt, varastorakennukset, täyttö-,
tyhjennys- ja siirtolaitteistot, putkistot ja niihin liittyvät muut laitteet;
4) säiliöllä kiinteää säiliötä, jota käytetään
bensiinin varastointiin;
5) kuljetettavalla säiliöllä rautateitse tai
maanteitse kuljetettavaa säiliötä, jota käytetään bensiinin kuljettamiseen;
6) olemassa olevalla varastolla varastoa,
joka on ollut käytössä ennen 1.7.1996 tai
jonka rakentamiseen on saatu rakennuslain
(370/58) mukainen hyväksyntä tai ympäristömenettelylain (735/91) mukainen lupa ja
kemikaalilain (744/89) mukainen hyväksyntä
ennen 1.7.1996;
7) uudella varastolla muuta kuin kohdassa
6 tarkoitettua varastoa;
8) läpivirtauksella suurinta vuosittaista
bensiinin kokonaismäärää, joka kolmen edellisen vuoden aikana on siirretty varaston
säiliöistä kuljetusvälineisiin;
9) höyryn talteenottoyksiköllä laitteistoa,
jolla bensiinihöyry otetaan talteen, mukaanlukien putkistot, letkut ja mahdolliset puskurisäiliöjärjestelmät;
10) höyryn välivarastoinnilla bensiinihöyryn tilapäistä varastointia varaston kiinteäkattoiseen säiliöön muualla tapahtuvaa talteenottoa varten, ei kuitenkaan varaston sisäisiä siirtoja;
11) lastauslaiturilla varaston rakennelmaa,
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mistä yksi kuljetettava säiliö kerrallaan voidaan täyttää.
3 §
Höyryn talteenottoyksikkö
Varastolla, jossa kuljetettavia säiliöitä täytetään bensiinillä, on oltava bensiinihöyryjen
talteenottoyksikkö.
Jos bensiinin läpivirtaus varastolla on alle
25 000 tonnia vuodessa, voidaan höyry
myös välivarastoida.
4 §
Höyryputkiston tiiviystarkastus
Varaston talteenottoyksikköön kuuluvien
putkien ja letkujen tiiviys on tarkastettava
vähintään kerran vuodessa. Tiiviyskoe tulee
tehdä enintään 0,1 bar kaasupaineella ja tarkastetaan saippualiuoksella tai vastaavalla.
Toimenpiteestä on pidettävä kirjaa.
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liittää höyryn talteenottoyksikköön tai välivarastointijärjestelmään tai
2) riittävillä tuuletusaukoilla ja niissä on
yksinkertaisella tiivistellä varustettu kelluntakansi, jonka höyrytiiviys on vähintään 90
prosenttia verrattuna vastaavaan kiinteäkattoiseen säiliöön, jossa on vain yli- ja alipaineventtiilit.
Olemassa olevien säiliöiden ulkoinen kelluva katto tulee varustaa ensiö- ja toisiotiivistein siten, että niiden höyrytiiviys on vähintään 95 prosenttia verrattuna vastaavaan
kiinteäkattoiseen säiliöön, jossa on vain ylija alipaineventtiilit.
Jos maanpäällistä säiliötä ei ole liitetty
höyryn talteenottoyksikköön, tulee säiliön
vaippa ja katto maalata värillä, jonka lämpösäteilyn heijastuskyky on vähintään 70
prosenttia.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut höyrytiiviysvaatimukset eivät koske 3 §:n 2 momentin tarkoittamien varastojen kiinteäkattoisia säiliöitä.
7 §

5 §
Varaston täyttö-, tyhjennys- ja
siirtolaitteistot
Kuljetettavan säiliön täytössä syrjäytyvä
höyry on johdettava höyrytiiviisti talteenottoyksikköön.
Kuljetettavan säiliön täyttö ja tyhjennys on
voitava keskeyttää lastauslaiturilta, jos syrjäytyvän höyryn talteenotossa tapahtuu vuoto tai laitteisto ei toimi moitteettomasti.
6 §
Kiinteät säiliöt
Kaikkien uusien säiliöiden tulee olla kiinteäkattoisia ja varustaa:
1) yli- ja alipaineventtiileillä ja ne tulee
liittää höyryn talteenottoyksikköön tai välivarastointijärjestelmään tai
2) riittävillä tuuletusaukoilla ja niissä on
ensiö- ja toisiotiivistein varustettu kelluntakansi, jonka höyrytiiviys on vähintään 95
prosenttia verrattuna vastaavaan kiinteäkattoiseen säiliöön, jossa on vain yli- ja alipaineventtiilit.
Olemassa olevat kiinteäkattoiset säiliöt
tulee varustaa:
1) yli- ja alipaineventtiileillä ja ne tulee

Poikkeusten myöntäminen
Turvatekniikan keskuksella toimivaltaisena
viranomaisena on oikeus myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräysten teknisestä
toteuttamisesta, jos tarkoitettu tulos saavutetaan muulla tavoin.
8 §
Siirtymäsäännökset
Tätä päätöstä sovelletaan olemassa oleviin
säiliöihin, jos varaston bensiinin vuotuinen
läpivirtaus on:
1) yli 50 000 tonnia, 1.1.1999 lukien;
2) yli 25 000 tonnia, mutta enintään 50 000
tonnia, 1.1.2002 lukien ja
3) enintään 25 000 tonnia, 1.1.2005 lukien.
Tätä päätöstä sovelletaan kuljetettavien
säiliöiden täyttöön olemassa olevilla varastoilla, joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus
on:
1) yli 150 000 tonnia, 1.1.1999 lukien;
2) yli 25 000 tonnia, mutta enintään 150 000
tonnia, 1.1.2002 lukien ja
3) 10 000 tonnia, mutta enintään 25 000
tonnia, 1.1.2005 lukien.
Tätä päätöstä ei sovelleta kuljetettavien
säiliöiden täyttöön uusilla varastoilla, jotka
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sijaitsevat pienillä, syrjäisillä saarilla ja joiden bensiinin vuotuinen läpivirtaus on alle
5 000 tonnia.
Tämän päätöksen 6 §:n 4 momentin maalausvaatimus on täytettävä kolmen vuoden
kuluessa 1 momentin soveltamisesta.

9 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä
helmikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000
Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja Veli Viitala
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
maakaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on
muuttanut maakaasuasetuksen soveltamisesta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1059/1993) 12 §:n ja 25 §:n 3 momentin, sekä
lisännyt 25 §:ään uuden 4 momentin, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi
seuraavasti:
12 §
Putkistoon liittyvät asemat
Paineenlisäysaseman ja siirtoputkistoon
liittyvän paineenvähennys-, linjasulkuventtiili- ja kaavinaseman suojaetäisyyden tulee
olla vähintään taulukon 2 mukainen. Jos linjasulkuventtiiliasemalla ei ole ulospuhallusjärjestelmää, noudatetaan taulukon 1 suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyys mitataan paineenlisäys- ja paineenvähennysasemalla suojarakennuksesta ja venttiili- ja kaavinasemalla
uloimmasta venttiilistä tai kaavinloukusta.

asennuksiin sekä vesistöjen alituksiin ja
enimmäiskäyttöpaine saa olla 8 bar. Kuitenkin alueellisessa jakelussa käytettävän muoviputken enimmäiskäyttöpaine saa olla 4
bar, ellei 8 baarin putkiston rakentamislupapäätöksessä toisin määritellä.
Muoviputkea saa käyttää myös rakennukseen tulevaan nousuputkeen pääsulkuventtiiliin asti. Muovinen nousuputki tulee suojata
maan alle ulottuvalla metalliputkella. Nousuputkessa käytettävän muoviputken raaka-aine
on oltava vähintään PE 100 ja metallisen
suojaputken korroosiosuojattua.
— — — — — — — — — — — — —

25 §
Rakenneaineet

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä
helmikuuta 2000.

— — — — — — — — — — — — —
Muoviputkia saa käyttää vain maanalaisiin
Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000
Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja Veli Viitala
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriö on
muuttanut julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen yleisistä ehdoista 26 päivänä elokuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (657/1998) 11 §:n seuraavasti:
11 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 1998. Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa aluksen rungon rakentamista tai aluksen muutostyötä koskeva
sopimus on tullut voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 1998 tai sen jälkeen ja joissa
korontasaussopimus on tehty vuosina
1998—2002.
Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä
helmikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000
Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja
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