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Valiokuntaehdotus 
toimista EU:n rikkidirektiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi 

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 
että ne ryhtyvät toimenpiteisiin merenkulun kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 
 
että ne tekevät yhteistyötä luodakseen yhteiset säännöt LNG:n1 
käytölle Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. 
 
että ne laativat kansalliset suunnitelmat LNG-terminaalien 
perustamiseksi Pohjoismaiden satamiin  
 
että ne pyrkivät edistämään meridieselin leimahduspistettä 
koskevien sääntöjen muuttamista tavallista dieseliä vastaaviksi. 

 
että ne selvittävät maiden nykyisen aluskannan saadakseen 
käsityksen rikkidirektiivin täytäntöönpanon edellyttämien 
muutosten laajuudesta. 

 
että ne pyrkivät EU:ssa, IMOssa ja muissa olennaisissa 
kansainvälisissä yhteyksissä siihen, että Itämerellä, Kattegatissa ja 
Pohjanmerellä sekä Pohjois-Amerikan rannikolla voimassa olevat 
rikkipäästösäännöt tulisivat mahdollisimman pian voimaan myös 
muilla merialueilla. 
 

                                               
1 LNG tarkoittaa nesteytettyä maakaasua. 
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että ne kehittävät norjalaisen NOx-rahaston kokemusten pohjalta 
taloudellisia kannustimia puhtaamman tekniikan 
käyttöönottamiseksi meriliikenteessä. 
 
 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Ruotsin ja Suomen 
hallituksille, 

että ne koordinoivat ja priorisoivat suunnitelmien toteuttamista 
pohjoisten alueiden rautatieliikennekapasiteetin vahvistamiseksi ja 
laajentamiseksi sekä rautatieyhteyksien rakentamiseksi SECA-
alueen ulkopuolisiin satamiin Pohjoismaissa, kuten Narvikiin ja 
Trondheimiin. 
 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Suomen hallituksille,  

että ne tutkivat, mitä seurauksia rikkidirektiivin täytäntöönpanolla 
on erityisen haavoittuville sektoreille rajoitetuilla maantieteellisillä 
alueilla, ja onko siirtymävaiheessa mahdollista käynnistää erityisiä 
alueellisia toimia, joiden avulla vältettäisiin rikkidirektiivin 
täytäntöönpanon kielteiset vaikutukset paikalliseen ja alueelliseen 
talouteen. 
 

Lisäksi ne ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin, Suomen ja Tanskan 
hallituksille, 

että ne sisällyttävät meriliikenneinfrastruktuurin rahoituksen, LNG-
terminaalit mukaan lukien, EU:n rakennerahastojen varoista 
2014–2020 tehtäviin kumppanuussopimuksiin. 

2. Taustaa 

Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevat 
vaatimukset kiristyvät 1. tammikuuta 2015 Itämerellä, Pohjanmerellä ja 
Englannin kanaalissa sekä Pohjois-Amerikan rannikolla. Rikkipitoisuusraja 
laskee nykyisestä 1 prosentista 0,1 prosenttiin. Mainittujen alueiden 
ulkopuolella vaatimuksia tiukennetaan vasta vuonna 2020 ja silloinkin vain 
0,5 prosenttiin. Vaihtoehtona vähärikkiselle polttoaineelle alukset voivat 
käyttää rikkipesureita, joiden aikaansaama tulos on sama.  
 
Meriliikenteen päästöjä ilmaan säädellään kansainvälisesti MARPOL-
yleissopimuksella, jota hallinnoi Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. 
EU hyväksyi marraskuussa 2012 MARPOL-yleissopimuksen mukaisen 
rikkipäästödirektiivin.  
  
Puhdistuslaitteistojen, uusien teknisten ratkaisujen tai vaihtoehtoisten 
polttoaineiden odotetaan parantavan sekä ympäristön tilaa että ihmisten 
terveyttä Itämeren alueella. Haittapuolena ovat meriliikenteelle aiheutuvat 
lisäkustannukset. Uudet vaatimukset ovatkin haaste Itämeren 
ympärysmaille. Näiden maiden teollisuus kilpailee globaaleilla 
markkinoilla, ja kuljetuskustannukset vaikuttavat kilpailutilanteeseen, kun 
samat tiukat määräykset eivät koske niiden kanssa kilpailevia alueita. 
 
Uudet vaatimukset vaikuttavat neljään Pohjoismaahan, eli Norjaan, 
Ruotsiin, Suomeen ja Tanskaan. Elinkeinovaliokunnan ja ympäristö- ja 
luonnonvaravaliokunnan yhteiskokouksessa Reykjavikissa tammikuussa 
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2013 päätettiin perustaa työryhmä (EU:n rikkidirektiiviä ja sen seurauksia 
käsittelevä työryhmä), jonka tavoitteena oli arvioida mahdollisia 
yhteispohjoismaisia toimia, joiden avulla EU:n rikkidirektiivin 
täytäntöönpanoa voitaisiin helpottaa Itämeren, Kattegatin ja Pohjanmeren 
meriliikenteen kannalta. 
 
Työryhmä on päättänyt työskentelynsä ja laatinut Pohjoismaiden 
neuvoston osalta erilaisia toimenpide-ehdotuksia. Elinkeinovaliokunta sekä 
ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta yhtyvät työryhmän suosituksiin ja 
haluavat tämän valiokuntaehdotuksen kautta esittää asian Pohjoismaiden 
neuvostolle. 
 

3. Lausunnot 

Rikkidirektiivityöryhmä on työssään ollut yhteydessä useisiin 
Pohjoismaissa toimiviin sidosryhmiin ja asiantuntijoihin, jotka ovat 
esittäneet näkemyksiään ryhmän kokouksissa: 
 

 Länsi-Norlannin lääninhallituksen projektipäällikkö Per-Åke 
Hultstedt  

 Suomen varustamot ry:n toimitusjohtaja Olof Widén 
 Rederiet Fjord 1:n toimitusjohtaja Stig Kristoffersen 
 Danske Maritimin johtaja Jenny N. Braat ja alipäällikkö Michael 

Prehn 
 BSPC:n varapuhemies, meripolitiikan raportoija Roger Jansson 
 Viking Line Abp:n tekninen johtaja Tony Öhman. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Uudet rikkipäästövaatimukset ovat suotuisien ympäristö- ja 
terveysvaikutusten vuoksi väistämättömiä ja tervetulleita. Uusien 
vaatimusten odotetaan myös edistävän teknistä kehitystä. Tämä on 
sopusoinnussa ympäristöpoliittisen perusperiaatteen kanssa, jonka 
mukaan saastuttaja maksaa ympäristövaikutuksesta tai sen 
rajoittamistoimista. Suuri haaste alueen kilpailukyvylle on se, että 
rikkipäästömääräykset ovat suurimmassa osassa maailmaa lievemmät 
kuin Itämerellä, Kattegatissa ja Pohjanmerellä. Merikuljetukset ovat 
ympäristön kannalta myönteinen vaihtoehto tiekuljetuksille. Sen vuoksi 
tuleekin välttää kuljetusten siirtymistä mereltä maanteille. 
 
Eri Pohjoismaissa on esitetty erilaisia arvioita päästövaatimusten 
täyttämisen vaikeudesta. Norjassa ja Tanskassa arvioidaan, että uudet 
päästömääräykset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä seurauksia 
liikenne- ja vientisektoreille. Ruotsissa ja Suomessa ollaan hyvin 
huolestuneita kuljetuskustannusten tuntuvasta kohoamisesta ja sen 
vakavista seurauksista kilpailutilanteelle, erityisesti metalli-, metsä- ja 
kaivosteollisuudessa, jotka sijoittuvat maiden pohjoisosiin. Kyseiset 
sektorit vievät suurimman osan tuotannostaan, kuljetuskustannukset ovat 
merkittävä menoerä ja alat toimivat globaalein markkinahinnoin. Pitkällä 
aikavälillä rautatieverkon laajentaminen ratkaisee kuljetustarpeen, mutta 
sitä ennen uudet määräykset saattavat vaikuttaa vakavasti paikalliseen 
elinkeinoelämään. Erityisen haavoittuvien sektoreiden ja maantieteellisten 
alueiden lyhyen aikavälin sopeutumisen helpottamiseen kohdennettuja 
toimenpiteitä tai toimenpidesuunnitelmia ei ole. Vaikutusselvitys on 
edellytys mahdollisten toimenpiteiden arvioimiselle. 
 
Ahvenanmaalla merenkulku muodostaa suuren osan BKT:sta, ja kaikki 
merenkulun kilpailutilanteen muutokset arvioidaan tästä näkökulmasta.  
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Valtion tukitoimet kielletään 1. tammikuuta 2015 jälkeen. Sen vuoksi 
Pohjoismaiden hallitusten on toimittava nopeasti, mikäli ne aikovat 
helpottaa siirtymävaihetta tukitoimin. Suomessa on perustettu valtion 
rahoittama tukiohjelma vuosiksi 2013 ja 2014. Norja helpottaa 
sopeutumista merenkulkuelinkeinon rahoittamalla NOx-rahastolla, ja niin 
kauan kuin on kyse investointien rahoittamisesta tavoitteena vastata 
voimassaolevia vaatimuksia tiukempiin vaatimuksiin, sitä ei katsota 
valtiontueksi. 
 
EU:lla on useita ohjelmia, jotka voivat osallistua muutoksen 
rahoittamiseen. Meneillään olevat EU:n rakennerahaston tukea koskevat 
kumppanuusneuvottelut tulevat vaikuttamaan Suomen, Ruotsin ja 
Tanskan mahdollisuuteen hakea rahoitusta tarvittavaan infrastruktuuriin 
vuosina 2014–2020. 
 
Markkinat tulevat sopeutumaan uusiin määräyksiin. Kaikki yritykset eivät 
selviydy muutoksesta hengissä, ja muutoksella odotetaan olevan 
yhteiskuntataloudellisia seurauksia: kilpailukyvyn heikkeneminen ja 
työpaikkojen menetys. 
 
Rahtialusten elinikä on noin 25 vuotta. Uusia aluksia rakennettaessa uudet 
rikkipäästömääräykset voidaan täyttää ilman merkittäviä 
lisäkustannuksia. Ongelmana ovat ne lukuisat alukset, jotka on rakennettu 
ja joita käytetään vanhojen, lievempien määräysten mukaisesti. On 
selvitettävä, miten suuria uudistuksia ja muutoksia on tehtävä 
rahtialuksiin, jotka huolehtivat vuoden 2015 jälkeen Itämeren 
meriliikenteestä ja mitä seurauksia uusilla määräyksillä on näille 
vanhemmille aluksille ja siten valtaosalle merenkulkua.  
   
Varustamoilla on valittavanaan useita teknisiä vaihtoehtoja: dieselöljy ja 
muuntyyppiset puhtaammat polttoaineet, LNG, päästöjen puhdistaminen, 
kahden eri polttoaineen käyttäminen ja nopeuden alentaminen. On 
järkevää olla sitoutumatta yhteen ainoaan ratkaisuun. Arvioidaan 
kuitenkin, että LNG (nesteytetty maakaasu) ja metanoli tulevat vastedes 
todennäköisesti olemaan Itämeren laivaliikenteen tärkeimmät polttoaineet 
ja että siirtymävaiheessa turvaudutaan meridieseliin.  
 
LNG:n käyttöä koskevat määräykset ovat puutteelliset tai puuttuvat 
kokonaan, ja viranomaisten tulisi reagoida tähän pikaisesti. Työ LNG:n 
käsittelyä koskevan yhteisen kannan ja yhteisten määräysten 
kehittämiseksi on jo aloitettu, ja siinä tarvitaan nopeaa panostusta 
julkiselta sektorilta. Työ LNG:n käsittelyä koskevan yhteisen kannan ja 
yhteisten määräysten kehittämiseksi on jo aloitettu, mutta tuloksiin 
pääseminen vie aikaa. Ei ole myöskään olemassa yhteistä strategiaa 
kattavan LNG-infrastruktuurin rakentamiseksi Pohjoismaihin ja Itämeren 
alueelle. Näiden asioiden nopea toteutus ja edistyminen edellyttävät 
vahvaa poliittista tukea. Pohjoismaiden tulee priorisoida tätä tehtävää. 
 
Dieselöljyn rajoitettu tarjonta ja korkea hinta saattavat olla 
siirtymävaiheessa haaste varustamoille. Dieselin korkeampi hinta 
vaikuttaa myös maantiekuljetuksiin. Valitettavan ja turhan esteen 
muodostaa se, että meridieselin ja tavallisen dieselin leimahduspistettä 
koskevat säännöt ovat erilaiset. 
 
Rikin ja typen oksidien uudet, aikaisempaa tiukemmat päästömääräykset 
ovat luoneet ja tulevat oletettavasti vastedeskin luomaan uusia 
mahdollisuuksia uudenlaisia ratkaisuja tarjoaville yrityksille. Typen 
oksideja koskevien määräysten täytäntöönpanon lykkääminen, jota 
IMOssa pohdittiin, voisi haitata tätä. 
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On tärkeää estää vilpillinen toiminta, jotta voidaan varmistaa reilu kilpailu 
uusien määräysten tultua voimaan. Tämä edellyttää viranomaisvalvontaa. 
Tanska suunnittelee asentavansa erityisiä laitteita («sniffers»), jotka 
mittaavat ohi purjehtivien alusten rikkipäästöjä. 
 
Norjan elinkeinoelämän vuonna 2008 perustamasta ja rahoittamasta NOx-
rahastosta on saatu erittäin myönteisiä kokemuksia. Rahasto rahoittaa 
päästöjen rajoittamistoimia ja helpottaa siten sopeutumista uusiin rikki- ja 
typpimääräyksiin. NOx-rahaston kokemukset osoittavat, että 
ympäristömaksut kannattaa ohjata pikemminkin kyseisten 
ympäristöongelmien ratkaisemiseen kuin valtion tulojen kasvattamiseen. 
Ryhmä katsoo, etteivät muut Pohjoismaat voi hyödyntää NOx-
rahastomallia lyhyellä aikavälillä. Kokemukset kuitenkin osoittavat, että 
taloudelliset kannusteet helpottavat siirtymistä puhtaampiin tekniikoihin 
merenkulussa, ja muiden Pohjoismaiden kannattaa ottaa oppia NOx-
rahastosta luodessaan omia kannustemallejaan.  
 
Pelko tavarakuljetusten siirtymisestä mereltä maanteille on aiheellinen. Se 
lisäisi ruuhkaongelmia ja ympäristön kuormitusta. Tässä yhteydessä 
huomattakoon, että EU:n liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa 
tavoitteeksi on asetettu, etteivät yli 300 kilometrin pituiset 
tavarakuljetukset kulkisi lainkaan maanteitse. Tieliikenteen lisämaksuja ei 
pidetä poliittisena vaihtoehtona, muun muassa siitä syystä, että 
maantiekuljetuksille ei monesti ole mitään vaihtoehtoa, esimerkiksi 
Pohjois-Suomessa. Satama- ja/tai väylämaksujen alentaminen saattaisi 
vahvistaa merenkulun kilpailuasemaa suhteessa tiekuljetuksiin. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella  ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä 
elinkeinovaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 
että ne ryhtyvät toimenpiteisiin merenkulun kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 
 
että ne tekevät yhteistyötä luodakseen yhteiset säännöt LNG:n 
käytölle Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. 
 
että ne laativat kansalliset suunnitelmat LNG-terminaalien 
perustamiseksi Pohjoismaiden satamiin. 
 
että ne pyrkivät edistämään meridieselin leimahduspistettä 
koskevien sääntöjen muuttamista tavallista dieseliä vastaaviksi. 

 
että ne selvittävät maiden nykyisen aluskannan saadakseen 
käsityksen rikkidirektiivin täytäntöönpanon edellyttämien 
muutosten laajuudesta. 

 
että ne pyrkivät EU:ssa, IMOssa ja muissa olennaisissa 
kansainvälisissä yhteyksissä siihen, että Itämerellä, Kattegatissa ja 
Pohjanmerellä sekä Pohjois-Amerikan rannikolla voimassa olevat 
rikkipäästösäännöt tulisivat mahdollisimman pian voimaan myös 
muilla merialueilla. 
 
että ne kehittävät norjalaisen NOx-rahaston kokemusten pohjalta 
taloudellisia kannustimia puhtaamman tekniikan 
käyttöönottamiseksi meriliikenteessä. 
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Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Ruotsin ja Suomen 
hallituksille, 

että ne koordinoivat ja priorisoivat suunnitelmien toteuttamista 
pohjoisten alueiden rautatieliikennekapasiteetin vahvistamiseksi ja 
laajentamiseksi sekä rautatieyhteyksien rakentamiseksi SECA-
alueen ulkopuolisiin satamiin Pohjoismaissa, kuten Narvikiin ja 
Trondheimiin. 
 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Suomen hallituksille,  

että ne tutkivat, mitä seurauksia rikkidirektiivin täytäntöönpanolla 
on erityisen haavoittuville sektoreille rajoitetuilla maantieteellisillä 
alueilla, ja onko siirtymävaiheessa mahdollista käynnistää erityisiä 
alueellisia toimia, joiden avulla vältettäisiin rikkidirektiivin 
täytäntöönpanon kielteiset vaikutukset paikalliseen ja alueelliseen 
talouteen. 
 

Lisäksi ne ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin, Suomen ja Tanskan 
hallituksille, 

että ne sisällyttävät meriliikenneinfrastruktuurin rahoituksen, LNG-
terminaalit mukaan lukien, EU:n rakennerahastojen varoista 
2014–2020 tehtäviin kumppanuussopimuksiin. 
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