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Valtioneuvoston asetus
merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamises-

ta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen

(76/2010) 6 luvun 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1057/2014, ja
muutetaan 6 luvun 2 § ja 4 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa

411/2017, seuraavasti:

6 luku

Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäiseminen

2 §

Polttoaineen laatuvaatimukset ja rikin oksidipäästöjen rajoittaminen

Suomalaisen aluksen purjehtiessa muilla alueilla kuin MARPOL 73/78 -yleissopimuk-
sen VI liitteessä tarkoitetuilla rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla aluksella käytettävän
polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,50 painoprosenttia. Rajoitus koskee myös
aluksella kuljetettavaa polttoainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi aluksella.

Suomalaisen aluksen purjehtiessa Itämeren alueella ja muilla MARPOL 73/78 -yleis-
sopimuksen VI liitteessä tarkoitetuilla rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla sekä ulko-
maisen aluksen purjehtiessa Suomen vesialueella tai talousvyöhykkeellä aluksella käytet-
tävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Aluksella kulje-
tettavan polttoaineen, joka on tarkoitettu käytettäväksi aluksella, rikkipitoisuus saa kuiten-
kin olla enintään 0,50 painoprosenttia.

4 §

Euroopan unionin jäsenvaltion satamassa laiturissa olevassa aluksessa käytettävän 
polttoaineen rikkipitoisuus

Euroopan unionin jäsenvaltion satamassa laiturissa olevassa aluksessa käytettävän polt-
toaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Runsasrikkisempää poltto-
ainetta saa käyttää muissa kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla rikin oksidipäästöjen val-
vonta-alueilla olevissa satamissa ainoastaan, jos laivahenkilökunnalla ei ole riittävästi ai-
kaa toteuttaa tarvittavaa polttoaineen vaihtoa mahdollisimman pian laituriin saapumisen
jälkeen ja mahdollisimman myöhään ennen lähtöä. Polttoaineen vaihtoajankohta on mer-
kittävä aluksella pidettävään päiväkirjaan.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului: Viestintäneuvos Päivi Antikainen


