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Sisältö
•Meriliikenteen pakokaasupäästöt
•SOx, PM
•NOx
•Kasvihuonekaasut (CO2, CH4)
•Musta hiili (BC)

•Päästömäärien kehitys
•Vaikutukset

Alusaktiviteetin jakautuminen, 2012

•Ympäristö
•Terveys
•Talous

•Valvonta
•Tulevaisuus?
Smith et al, 3rd IMO GHG report, 2014
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Meriliikenteen
pakokaasupäästöt
•EU (kilotonnia, kt), 20111
•NOx: 2941 kt
•SOx:1242 kt
•PM: 261 kt
•CO2: 130 798 kt

•Itämeri, 20132
•NOx: 323 kt
•SOx: 80 kt
•PM: 16 kt
•CO2: 15 300 kt
1Jalkanen

et al, ACPD 15 (2015) 7459.
2HELCOM Indicator Fact Sheet, 2014
Meriliikenteen päästöjen jakauma alueittain1
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Päästömäärien kehitys, Itämeri
Talouskriisin 1. vaihe
Pienalusliikenteen
NOx-päästöt

Muutos laskennassa,
vain kuiva PM
massa
huomioitu

SECA
2.4%→1.5%

EU: 0.1%S
satamissa

SECA
1.5%→1.0%

Katkoviiva
kuvaa
kauppamerenkulun
4
päästöjä

Vaikutukset; Ympäristö
Suomenlahti

NECA vai ei? Tier II vs Tier III
Kesä

Raudsepp et al.,
Oceanologia, 55 (2013) 837

Talvi

Sofiev, M, FMI
HELCOM,

Laivaliikenne tuottaa
n. 10% typen ilmakuormasta
2-3% kokonaistypestä
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Vaikutukset; Terveys

Helsingissä maaliikenne tuottaa valtaosan
PM-kuormasta. Puun pienpoltto ei mukana
tarkastelussa

Kokonaisaltistus

Autoliikenne

400 miljoonaa ihmistä
asuu vaikutusalueella
YOLL 0.075 vastaa
elinaikana n. 1 kk

Laivat

Soares et al,
GMD, 7 (2014) 1855.
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Jonson et al, ACP 15 (2015) 783.

Vaikutukset; Talous
•Rikin rajoittamisen edut ja kustannukset
•Kalliimpi polttoaine, lisäinvestoinnit
ympäristötekniikkaan

•Kriittisin aika 2015-2020
•Suurin ero rikkipitoisuusvaatimuksissa SECA/globaali

•Kenen etua tarkastellaan?
•Suomi
•Rikkirajojen lasku 1.0 → 0.1 ei taloudellisesti
kannattavaa
•Terveysvaikutuksista saatu hyöty ei kata
kustannuksia

Antturi et al, ”Costs and Benefits of Low-Sulphur Fuel
Standard for Baltic Sea Shipping”, valmistelussa

•Itämeri + Pohjanmeri
•Rikkirajojen lasku kannattavaa
•Terveyshyödyt hieman suuremmat kuin
kustannukset

•Maapallo
•Vaikutukset ilmastoon
•Rikki aerosolimuodossa viilentää ilmastoa
•Lyhytaikainen vaikutus ilmakehän alimmassa
kerroksessa

LS180: 366 USD/ton
MGO: 446 USD/ton
Rotterdam, 7.8.2015

•Ympäristöhyötyjä ei huomioitu
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Valvonta
•Rikki- (ja typpi)rajojen valvonta
järjestettävä uskottavalla tavalla
•Satamatarkastukset
•Savukaasumittaukset
•SOx/CO2; NOx/CO2

•Optiset anturit + Mallinnus

•Tietojen vaihto; EU, Venäjä, Kanada
•Rangaistusjärjestelmä
•Lakitekniset asiat
Kuvat
Johan Mellqvist, CTU
Heikki Lihavainen, FMI
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Tulevaisuus?
•SOx

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
(EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, meriliikenteen
hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta

•SOx Emission Control Area
•Globaali rajoitus 2020

Yhtiöiden on viimeistään 31 päivänä elokuuta 2017 toimitettava
todentajille tarkkailusuunnitelma, jossa mainitaan, millä
menetelmällä ne haluavat tarkkailla kunkin aluksensa
hiilidioksidipäästöjä ja muita merkittäviä tietoja ja raportoida niistä.

•NOx Emission Control Area

Yhtiöiden on 1 päivästä tammikuuta 2018 tarkkailtava 13 artiklan
1 kohdan mukaisesti arvioidun tarkkailusuunnitelman perusteella
kunkin aluksen matka- ja vuosikohtaisia hiilidioksidipäästöjä
soveltamalla yhtä niistä hiilidioksidipäästöjen määrittämistä
koskevista menetelmistä, jotka on esitetty …..

•NOx
•Musta hiili
•Arktiset alueet

•Kasvihuonekaasut (erit. CO2)
•Raportointivelvoite polttoaineen
kulutukselle, lastimäärille
•EU: Monitoring, Reporting,
Verification (MRV)

•LNG
•Palamattoman metaanin päästöt

•Biopolttoaineet

Yhtiöiden on vuodesta 2019 alkaen viimeistään kunkin vuoden
30 päivänä huhtikuuta toimitettava komissiolle ja asianomaisen
lippuvaltion viranomaisille kunkin niiden vastuulla olevan aluksen
osalta päästöselvitys, joka kattaa hiilidioksidipäästöt ja muut
merkittävät tiedot koko raportointikaudelta ja jonka todentaja on
todentanut tyydyttäväksi 13 artiklan mukaisesti.
Kesäkuu 2019 - Alusten, jotka saapuvat jäsenvaltion
lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan, ovat tällaisessa
satamassa tai lähtevät tällaisesta satamasta ja jotka ovat tehneet
matkoja kyseisellä raportointikaudella, on säilytettävä
aluksessa vaatimustenmukaisuusasiakirjaa.
Aluskohtaiset raportit julkaistaan vuosittain
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Henkilökohtainen visio
•LNG mahdollinen ratkaisu NOx, SOx (ja
PM) päästöjen kontrollointiin Itämerellä
•Metaanipäästöjen minimointi
•Keskipitkän aikavälin (30 v) ratkaisu

January 25, 2013

•EU Liikenteen Valkoinen Kirja: -40% GHG
2005 tasosta @ 2050
•Laivojen elinkaari 25-30 vuotta
• Optimistinen oletus: Energiatehokkuuden
parantuminen (EEDI) ja vuosittainen
liikenteen kasvu kumoavat toisensa

•Koko merillikenne LNG:n varassa 2050
•20-30% vähennys GHG -päästöihin
•Ei riitä tavoitteen saavuttamiseen

•Alusten propulsio sähköllä?
•Ei kantaa siihen, miten sähkö tuotetaan

•Entä jos metaani voidaan tuottaa
uusiutuvalla tavalla?
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Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1,
00560 Helsinki
PL 503, 00101 Helsinki,
puh. 029 539 1000

>>

www.fmi.fi

>>

Meteorologiska institutet
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors
PB 503, 00101 Helsingfors
tel. 029 539 1000

Finnish Meteorological Institute
Erik Palménin aukio 1,
FI-00560 Helsinki
P.O.Box 503, FI-00101 Helsinki
tel. +358 29 539 1000

Twitter: @meteorologit ja @IlmaTiede

>>

Facebook: FMIBeta

