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• Pienhiukkaspäästöt terveysriski rannikolla (rikkipäästöt)

• Typpi rehevöittää 

• CO2 muuttaa ilmastoa ja happamoittaa merivettä

• Metaani on voimakas kasvihuonekaasu

• Ruuman pesuvedet sisältävät haitallisia aineita

• Painolastivesien mukana tulee vieraita ja haitallisia 
otuksia

• Vessavedet rehevöittävät

• Nokipäästöt sulattavat jäätä ja lunta Jäämerellä

• Itämeri on pieni, suljettu ja matala, eli erityisen herkkä

• Melu ja muu haitta eliöstölle

• Onnettomuudet, eroosio

• Roskaantuminen, maalijäämät ja muut päästöt

















• Pienet päästöt, tehokasta

• Kaukana ihmisistä

• Turvallista sivullisille, pieni onnettomuusriski

• Pienet meluhaitat

• Ei vaadi tieverkkoa, pieni pinta-alatarve

• Mahdollisuudet kehittää toimintaa



Uudet merenkulun ympäristövaatimukset Vuosi

Uusien alusten energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat globaalisti, EEDI 2013

Energiatehokkuussuunnitelman pakollisuus kaikille aluksille globaalisti, SEEMP 2013

CO2 päästöjen monitorointi, raportointi ja verifiointi (MRV), EU, voimaan 2017 2013

Kuivalastialusten lastijäämien ja pesuvesien päästörajat, MARPOL Annex V 2013

Matkustaja-alusten käsittelemättömien käymäläjätevesien päästökielto erityisalueilla 

(asteittain voimaan), MARPOL Annex IV 2013

Painolastivesien käsittely pakolliseksi asteittain kaikille aluksille globaalisti (asteittain 

voimaan), BWM n. 2015

Rikkipäästörajoitukset (SOx) tiukentuvat erityisalueilla, MARPOL Annex VI 2015

Aluskierrätys, EU/IMO n. 2015

Tiukemmat ympäristömääräykset Polaarialueilla, Polar Code, IMO 2015

Pienhiukkaspäästörajoitukset, PM ja Black carbon BC n. 2015

Typpipäästörajoitukset tiukentuvat uusien alusten osalta erityisalueilla, MARPOL Annex VI ?

Kasvihuonekaasupäästöjen taloudelliset ohjauskeinot globaali/EU, GHG n. 2018



Tulevia ympäristömääräyksiä

Nollapäästö -politiikka

No-special-fee järjestelmän harmonisointi (HELCOM/EU)

Olemassa olevien alusten käymäläjätevesirajoitukset (HELCOM)

Olemassa olevien alusten typpipäästörajoitukset/kannustimet (HELCOM)

Pohjaan kiinnittyvät vieraslajit (IMO)

Vedenalainen melu (IMO)



Vaatimus Investointikustannus varustamolle/alus Vaikutus rahtihintoihin

SOx 3-6 M€ 30-50 %

NOx 0,5-2 M€ 3-5 %

GHG 5-23 %

BWM 0,5-1 M€ [5 %]

muut [5-15 %]

Yhteensä 4-9 M€ 48-98 %



13.6.2013



Emission Control Areas (ECA) as defined by the IMO

RIKKIDIREKTIIVI



• Rikkidirektiivi voimaan reilun vuoden kuluttua

• Valmistautumisaikaa todella vähän

• Talouden taantuma ja varustamoiden heikko 

kannattavuus asettaa lisähaasteita

• Rikkidirektiivin vaikutukset ilmastonmuutokseen voivat 

olla kiihdyttäviä maailmanlaajuisessa liikenteessä

• Ei ole tasapuolinen



• Matalarikkinen polttoaine 50-100 % kalliimpaa kuin HFO

• Kuljetusmuotosiirtymä, teollisuussiirtymä, 

kokonaisympäristöhyöty?

• Muut vaihtoehdot:

• Pakokaasupesuri

• LNG

• Bio- tai muut vaihtoehtoiset polttoaineet 

• Toimeenpano ja valvonta

• Sopeuttamistoimia, kehitystyötä ja infrastruktuuria 

tarvitaan

• Ajankohtaista: jälkiasennusten ympäristöinvestointituki, 

hakuaika huhti-toukokuu, päätökset elokuuhun 

mennessä
13.6.2013



• Erityisalueilla uusille aluksille -80 % päästörajoitus vuoden 2000 -
tasosta 1.1.2016 lähtien 

• IMO MEPC 65 hyväksyi toukokuussa 2013 viiden vuoden lykkäykset 
NOx Tier III –vaatimuksille erityisalueilla -> 1.1.2021 voimaan
• Venäjän ehdotus, joka vetosi teknologian ja LNG -infrastruktuurin puuttumiseen, sai 

enemmistön kannatuksen

• Lopullinen päätös keväällä 2014 MEPC 66

• Pohjois-Amerikan olemassa oleva NECA-alue hakenee poikkeusta ja haluaa 
tiukemmat rajat voimaan 1.1.2016

• Teknologioita saavuttaa Tier III SCR, LNG, EGR

• SOx ja NOx –päästövähennysteknologioiden yhdistäminen samassa 
aluksessa epävarmaa

• Helcom -maiden hakemus IMO:lle on teknisesti valmis, mutta päätös 
sen lähettämisestä puuttuu (Venäjä vastustaa)

• Pohjanmeren nimeäminen NECA -alueeksi samaan aikaan on 
elinkeinon vaatimus

• HELCOM:n tasolla käydään myös keskustelua olemassa olevien alusten 
typpipäästövähennyksistä ja mahdollisista kannusteista

27.11.2013



• Part of particle matters PM

• Next rising issue of emission reduction, especially in the 
Arctic, both at IMO and EU levels

• IMO’s BLG sub-committee:

• ”Consideration of the impact on the Arctic of emissions
of black carbon from international shipping”
• Might include a long transport effect (The Baltic Sea!)

• First target date was 2013 -> work continues

• Definition of BC

• Investigate different measuring techniques

• Investigate the best way to reduce BC emissions

27.11.2013





Mitä vaihtoehtoja varustamoilla?
- LNG (nesteytetty maakaasu)

- Ei vielä riittävästi  jakeluverkostoa

- Ei rikkiä ja vähemmän CO2:ta

- Metaanivuoto  heikentää GHG balanssia

- Tulevaisuuden hintataso arvoitus

RIKKIPESURIT 

- Ei toistaiseksi toimivia 

ratkaisua ?

- Korkea 

investointikustannus

- Aikaa liian vähän  

ennen 2015 





BIOPOLTTOAINEEN UUSI RAAKA-AINE
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• kaasuöljy todennäköisin polttoaine

• saatavilla riittävästi mutta hinta kohoaa korkealle

• energiatehokkuuteen investoidaan 



• Merenkulku on energiatehokkain kuljetusmuoto ja sen 
osuus on 2,7 % globaaleista CO2 -päästöistä

• Kolme tahoa: YK:n ilmastoneuvottelut, IMO ja EU

• IMO:ssa kolme eri toimenpidettä:
• Operatiiviset: SEEMP

• Tekniset: EEDI

• Taloudelliset ohjauskeinot (MBM): päästökauppa, bunkkerimaksu 
ja rahasto, energiatehokkuus (MRV?)

• EU:n halu liittää merenkulun omiin tavoitteisiinsa
• MRV ehdotus kiersi kesällä 2013, Meriaura mukana 

kommentoimassa ehdotusta

• Talviolosuhteiden, pitkien etäisyyksien ja ohuiden tavaravirtojen 
huomioiminen meille tärkeätä!

27.11.2013



• Energy Efficiency Design Index (EEDI) to new vessels, global 

• Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) to all vessels, global 

2013 



EEDI tule vaikuttamaan erityisesti matkanopeuksiin ja on pakollinen kaikille 

uusille aluksille tai aluksille joille tehdään major conversion











• Energiantuotanto on yleisnimitys toiminnoille, joilla 

primäärienergiavaroista muokataan ihmiskäyttöön 

sopivaa sekundääristä energiaa eli lämpöä, sähköä, 

höyryä sekä mekaanista ja kineettistä energiaa.



• Käytössä olevia energialähteitä ovat polttoaineisiin 

sitoutunut kemiallinen energia, raskaiden atomiytimien 

fissio, radioaktiivisuus, auringon säteilyn hyödyntäminen 

suoraan ja luonnon virtaukset eli tuuli, vesivirrat ja aallot.









• Öljy on erinomainen polttoaine, joka tuotanto, jakelu, 

varastointi ja käyttö on viritetty toimimaan erinomaisella 

tavalla. 

• Öljy on käytännöllinen energiavarasto

• Öljy on siis laivan energianlähteenä erittäin hyvä…jos ei 

huomioida haittoja







Kalateollisuuden sivutuotteet ja muu 

elintarviketuotannon jäännösmateriaali

jalostaminen bioöljyksi ja biodieseliksi sekä 

kaasuksi



• Maailman kauppalaivaston kuljettaminen bioöljyllä vaatisi 

Suomea suuremman plantaasin

• Ristiriita ravinnontuotannon kanssa osin ratkaistavissa

• Jätteiden potentiaali on rajallinen

Mistä uusia raaka-aineita?



Combination of several different technical and 

operational factors

• First ship in the world combining:

Bio fuel

Hull optimization for slow steaming

Engines optimized for slow steaming

Low consumption in all machinery



KIITOS


