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ESIPUHE 

Tässä raportissa esitetään tuloksia laivojen rikkidioksidipäästöjä koskevan sääntelyn aiheutta-

mista toteutuneista kustannusvaikutuksista merenkulun toimijoille. Liikenne- ja viestintäminis-

teriö (LVM) sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat pyytäneet selvitystä Turun yliopiston 

Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselta (MKK) 1.1.2015 voimaan 

tulleen rikkisääntelyn toteutuneiden kustannusvaikutusten selvittämiseksi erityisesti kuljetus-

kustannusten osalta. Selvityksessä on otettu huomioon polttoaineiden toteutunut hintakehitys 

ja sen vaikutus rikkisääntelyn kustannuksiin. Selvitykseen liittyy myös katsaus merenkulun rik-

kisääntelyyn liittyvän cleantech-alan toiminnan kehityksestä. 

Sääntelyn vaikutusta kuljetuskustannuksiin on ennen vuotta 2015 arvioitu useissa selvityksissä 

ja nyt on tarkoitus selvittää toteutuneita kustannusvaikutuksia. Kustannusten kehittymistä 

suomalaiselle varustamotoiminnalle ja merirahdista riippuvaiselle teollisuudelle on tarkoitus 

seurata aktiivisesti myös jatkossa.  

Tämä ensimmäinen selvitys pyrkii lisäämään tietoa rikkisääntelyn aiheuttamista toteutuneista 

kustannusvaikutuksista Suomessa sääntelyn voimaan tulon jälkeen. Selvityksen toteutti Turun 

yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK). Selvityksen 

toteuttamisesta vastasivat yksikönpäällikkö Sari Repka sekä tutkija Jenny Katila.  

  



  

TIIVISTELMÄ 

Laivojen rikkipäästöjä koskeva sääntely tuli voimaan rikkipäästöjen erityisalueilla (Sulphur 

Emission Control Area, jäljempänä SECA-alueet) 1.1.2015, jolloin polttoaineen sallittu rikkipi-

toisuus laski 0,1 prosenttiin. Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali sekä USA:n ja Kanadan 

rannikoiden ulkopuolinen merialue ovat tällä hetkellä SECA-alueita. Tässä selvityksessä rapor-

toidaan, miten polttoaineen hinta ja rahtihinnat ovat kehittyneet vuoden 2015 ensimmäisen 

neljänneksen aikana rikkisääntelyn voimaantulon seurauksena. Haastattelujen ja kyselytutki-

muksen avulla selvitettiin myös, millaisena merenkulun toimijat sekä keskeiset teollisuuden 

toimijat, mm. metsä- ja metalliteollisuuden sektoreilla, näkevät tämän hetkisen tilanteen sekä 

miten Suomen merenkulun rikkisääntelyyn liittyvä ympäristöteknologia on kehittynyt rik-

kisääntelyn vaikutuksesta.  

Toteutuneiden rahtihintatietojen selvittäminen koettiin haastavana, koska kaikki toimijat eivät 

julkaise hintatietojaan. Erityisesti selvityksessä keskityttiinkin toimijoille kohdistuneisiin rahti-

hintojen muutoksiin sekä selvittämään rahtien yleistä toteutunutta hintakehitystä. Selvitykses-

sä metodina käytetty kyselytutkimus ei pysty todistamaan tilastollisesti tarkkaa rahtihintojen 

tai kustannusvaikutusten tilaa, koska kustannusnousun vaikutus kohdistuu eri lailla eri yrityk-

siin riippuen kuljetettavan tavaran tyypistä sekä kuljetusreitistä. Yleinen taloudellinen tilanne, 

mateleva maailmankauppa ja alhainen raakaöljyn hinta tuovat lukuisia epävarmuustekijöitä 

rikkisääntelyn todellisten vaikutusten arvioimiseen.  

Selvityksen oleellisimmat tulokset alkuvuoden 2015 toteutuneista rikkisääntelyn kustannus-

vaikutuksista ovat: 

• polttoöljyjen hinnan kehitys on ollut negatiivista, jonka johdosta merenkulun absoluut-

tiset poltto-ainekustannukset SECA-alueilla eivät ole oleellisesti nousseet  

• vähärikkisen ja raskaiden polttoöljyjen noteerattujen hintojen välinen ero on pysynyt 

suunnilleen samalla tasolla 

• yleisin rikinvähennysmenetelmä on ollut vähärikkisen 0,1 prosenttisen polttoaineen 

käyttö 

• selvitykseen vastanneet varustamot ovat asentaneet tai asentamassa rikkipesurin noin 

kolmannekseen laivoistaan 

• merirahtien määrään ei sääntelyllä ole ollut merkittäviä vaikutuksia 

• meriliikenteen suhteelliset rahtihinnat ovat nousseet sääntelyn vaikutuksesta muuta-

masta prosentista lähes 15 prosenttiin 

• sääntely on käynnistänyt kehitystyötä, uusia ympäristöteknologiaan liittyviä innovaati-

oita sekä ratkaisuja 

  



 

ABSTRACT 

The new Sulphur regulation came into force in Sulphur Emission Control Areas (later SECAs) on 

1st January 2015. In SECAs the maximum Sulphur limit has been reduced to 0.1 per cent. SECAs 

at the moment include the Baltic Sea, the North Sea, the English Channel and the North Ameri-

can SECA. In this report, the main question was how the oil price and freight surcharges have 

changed in the first quarter of 2015 after the introduction of the new Sulphur regulation. In-

terviews and a questionnaire were made to investigate how the situation has evolved and how 

the main operators in the Finnish maritime industry comply with the regulation. Also a short 

investigation was made to report what the impact has been to the environmental technology 

developments.       

Investigating actualized sea freight surcharges was challenging because all operators do not 

release their freight prices. Consequently, in this report the focus was to investigate the main 

changes in freight prices and general freight price development in the first quarter of 2015 in 

Finland. The used questionnaire cannot statistically prove the exact development of the sea 

freight rates because the costs of the Sulphur regulation is directed differently to different 

companies, depending on the type of the freight and route. Because of the overall economic 

situation, the slow world trade and low oil price, there are several uncertainties in investigat-

ing actualized impacts of Sulphur regulation.   

Based on the findings the most significant consequences of Sulphur regulation in the first 

quarter of 2015 in Finland have been:  

• due to the negative development of the fuel grade prices, the Sulphur regulation has 

not caused a rise in the fuel costs of vessels 

• there have not been significant changes in the difference between high Sulphur fuel 

and MGO prices 

• the most common option to meet the new regulations was to use MGO with Sulphur 

content not higher than 0,1 %  

• the ship owners who answered the questionnaire had already installed or were plan-

ning to install a scrubber on approximately one third of ships  

• there has not been any significant impact on the amount of Sea freights due to Sulphur 

regulation 

• comparable surcharge in sea freights varies from a couple of percent to almost 15 per-

cent 

• the regulation has activated operators to developments among environmental tech-

nology innovations and solutions  
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1 RIKKISÄÄNTELYN TAUSTAA JA AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET 

 

1.1 Rikkisääntely 

Laivojen rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta määrätään IMO:n vuonna 2008 hyväksymässä 

MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudistetussa ilmansuojeluliitteessä (Liite VI). Uusilla säännöil-

lä vähennetään laivojen päästöjen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja meriympäris-

tölle. Yleissopimuksen uusi liite tuli voimaan kansainvälisesti 1.7.2010. Määräykset on sisälly-

tetty EU:n rikkidirektiiviin vuonna 2012 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2012/33/EY).  

Eduskunta hyväksyi 21.11.2014 hallituksen esityksen (HE 86/2014) uudistetun ilmansuojeluliit-

teen voimaansaattamisesta, siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, sekä merenkulun 

ympäristönsuojelulain muutoksen, johon on myös sisällytetty EU:n rikkidirektiivistä johtuvat 

muutokset. Laki ilmansuojeluliitteen voimaantulosta (997/2014) sekä laki merenkulun ympä-

ristösuojelulain (998/2014) muuttamisesta tulivat voimaan Suomessa 1.1.2015. 

Globaalilla tasolla siirryttiin 4,5 prosentin rikkipitoisuuden polttoaineesta 3,5 prosenttiin vuo-

den 2012 alusta ja vuonna 2020 siirrytään 0,5 prosentin rikkipitoisuuden polttoaineeseen. 

Voimaantuloa voidaan siirtää IMO:n päätöksellä vuoteen 2025, mikäli siihen on perusteita 

vuonna 2018 tehtävän tarkastelun perusteella. IMO:n määräykset sisällytettiin vuonna 2012 

EU:n uudistettuun rikkidirektiiviin. Uudistettu liite VI kuuluu rikin oksidipäästöjen rajoittamista 

koskevien määräysten osalta Euroopan unionin toimivaltaan. Direktiivin mukaan siirrytään 

Euroopassa muualla kuin SECA -alueilla 0,5 prosentin rikkipitoisuuteen vuonna 2020 riippumat-

ta siitä, mitä IMO:ssa päätetään vuonna 2018. 

Polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia rikkidioksidipäästöjen valvonta-

alueilla (SECA-alueet) 1.1.2015 alusta lukien. Tällaisia alueita ovat Itämeri, Pohjanmeri, Englan-

nin kanaali sekä Pohjois-Amerikan mantereen ulkopuolinen merialue 200 merimailiin rannikos-

ta. Itämeri on ollut SECA-alue jo alkuperäisen vuonna 1997 hyväksytyn ilmansuojeluliitteen 

mukaan. MARPOL 73/78 -yleissopimuksen mukaiset Euroopan erityisalueet on esitetty kuvassa 

1. 
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Kuva 1. Euroopan SECA-alueet; Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali 

Enimmäisrikkipitoisuudeltaan 0,1-prosenttiseen polttoaineeseen siirtyminen on tällä hetkellä 

tarkoittanut käytännössä sitä, että alukset käyttävät vuoden 2015 alusta polttoaineenaan vä-

härikkistä kaasuöljyä (MGO.) Laivat voivat matalarikkisen polttoaineen tilalla käyttää myös 

raskasta polttoöljyä yhdistettynä rikkipesureihin tai siirtyä käyttämään nesteytettyä maakaa-

sua (LNG). 

 

1.2 Tehdyt selvitykset 

Suomessa on tehty lukuisia selvityksiä rikkisäännösten vaikutuksista kuljetuskustannuksiin, 

erityisesti vientiteollisuuden kannalta. Liikenne- ja viestintäministeriö teetti vuonna 2009 selvi-

tyksen uusien rikkimääräysten vaikutuksesta kuljetuskustannuksiin (LVM:n julkaisuja 20/2009). 

Selvitystä päivitettiin vuonna 2012. Selvityksissä arvioitiin polttoaineiden tulevaa hintakehitys-

tä. Arvioiminen on ollut monien muuttujien vuoksi vaikeaa, minkä takia myös kustannusarviot 

vaihtelevat suuresti. Vuonna 2012 tehtiin kattava selvitys rikkidirektiivin vaikutuksista suoma-

laiseen elinkeinoelämään (TEM raportti 14/2013). Monia tämän työryhmän suosituksia on jo 

toteutettu. Raportti laadittiin TEMin, LVM:n, VM:n ja VNK:n kanssa yhteistyössä. Työryhmän 

työtä varten tilattiin myös selvitys Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta (ETLA). 

Tuorein selvitys on Liikenteen turvallisuusviraston vuonna 2013 teettämä tutkimus Eloma-

tic/Henrik Bachér ja Peter Albrecht, Merenkulun uusien ympäristömääräysten aiheuttamien 

kustannusten kartoittaminen (Trafin julkaisuja 24/2013, ks. www.trafi.fi), jossa kartoitettiin 

merenkulun uusien ympäristömääräysten aiheuttamia kustannuksia. Selvityksessä on arvioitu 

myös rikkipesureiden asentamisen kustannusvaikutuksia. Rikkisääntelyn kustannusvaikutusten 

arvioidaan selvityksen perusteella olevan noin 460–490 miljoonaa euroa/vuosi käytettäessä 
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MGO:ta ja noin 120–140 miljoonaa euroa/vuosi vuoteen 2023 saakka käytettäessä raskasta 

polttoöljyä yhdistettynä rikkipesureihin. Käytännössä lopullinen kustannusvaikutus sijoittuu 

näiden kahden ääritapauksen väliin. (Trafin julkaisuja 24/2013) 

Kokonaiskustannusten laskennassa on käytetty Suomeen suuntautuvan liikenteen polttoaine-

kulutusarviona noin 2 miljoonaa tonnia/vuosi. Tämä edustaa eräänlaista maksimia, koska siinä 

ei ole allokoitu alusten polttoainekustannuksia laivojen kuljetusreittien varrella oleville maille 

vaan on oletettu, että kaikki kustannukset kohdistuvat suomalaiselle vienti – ja tuontiteolli-

suudelle. (Trafin julkaisuja 24/2013) Taulukossa 1 on esitetty selvitykset joissa on arvioitu rik-

kisääntelyn aiheuttamia kokonaiskustannuksista Suomen ulkomaankaupalle (Trafi, 2013; TEM, 

2013; ETLA, 2013; LVM, 2012).   

Taulukko 1. Arviot rikkivaatimusten aiheuttamista vuosittaisista kokonaiskustannuksista 

Selvityksen tekijä Vuosi Kokonaislisäkustannusarvio/ 

vuosi 

Trafi 2013 460–490 M€ (MGO)  

120–140 M€ (rikkipesurit) 

TEM 2013 400–600 M€ (MGO) 

ETLA 2013 600 M€ (MGO) 

LVM 2012 400–600 M€ (MGO) 

 

 

1.3 Valtion toimenpiteet kustannusten alentamiseksi 

Elinkeinoelämälle aiheutuvien kustannusten yhteydessä on syytä huomioida hallituksen päät-

tämät toimet, joilla aiheutuvaa kustannusvaikutusta pyritään vähentämään.  

Yhteisöveron alennus 

Yhteisöveron alentamisella 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta vastataan teol-

lisuuden haasteisiin. Hallitus sitoutui myös puolivälitarkastelussaan välttämään teollisuudelle 

aiheutuvaa kustannus- tai sääntelytaakan lisäämistä sekä tarkastelemaan olemassa olevaa 

sääntelytaakkaa. Tätä työtä koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 

Väylämaksujen puolitus ja rataveron poisto 

Valtion toimissa työmarkkinaratkaisun tukemiseksi syksyllä 2013 päätettiin, että väylämaksut 

puolitetaan ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi 2015–2017. Valtion väylämaksutu-

lot vähenevät päätöksen perusteella noin 42 milj. euroa vuodessa ja rataveron tuotot noin 13 

milj. euroa vuodessa.  
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Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen sallittujen mittojen ja massojen nosto 

Osana toimenpiteitä rikkisääntelyn kustannusvaikutusten vähentämiseksi Suomen logistista 

kilpailukykyä parannetaan nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdis-

telmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja.  

Alueellisen kuljetustuen jatkaminen  

Alueellisen kuljetustuen myöntämistä jatketaan vuoden 2017 loppuun saakka. Tuessa otetaan 

huomioon EU:n uudet yritystukia koskevat valtiontukisäännöt, jotka tulivat voimaan 1.7.2014. 

Kuljetustukea myönnetään harvaan asuttujen alueiden pienten ja keskisuurten yritysten val-

mistamien tuotteiden kuljetuksista. Tuki vähentää pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia kus-

tannuksia. Tukea maksetaan kotimaan auto- ja junakuljetuksista sekä satamatoiminnoista.   

Alusten ympäristöinvestointien tukiohjelma 

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt alusten ympäristöinvestointitukiohjelman mukai-

sesti tukea ympäristönsuojelun tasoa parantaviin uudishankintoihin sekä jälki-investointeihin, 

kuten rikkipesureihin. Vuosina 2013 ja 2014 valtionavustusta alusten ympäristönsuojelun tasoa 

parantaviin jälki-investointeihin myönnettiin yhteensä 22,5 milj. euroa. Tukea on myönnetty 

11 varustamolle ja näiden 64 laivalle. Suunnitelluista alusinvestoinneista 50 on MGO-

konversiota, 13 pakokaasupesureita ja 1 LNG-konversio. Jälki-investointeja koskevien myöntö-

päätösten maksatusta haki määräaikaan 30.4.2015 mennessä kuitenkin ainoastaan 8 varusta-

moa 38 alukseen tehtyihin MGO-konversioihin. Rikkipesureihin annettuihin myöntöpäätöksiin 

ei haettu maksatuksia. Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta on 

voimassa vuosina 2015–2020. 

 

1.4 LNG-terminaaliverkoston rakentaminen 

Euroopan komission 2013 teettämän selvityksen mukaan LNG nähdään parhaimpana lähitule-

vaisuuden polttoainevaihtoehtona erityisesti lähimerenkulun osalta. LNG:llä toimivat alukset 

tulevat kysymykseen lähinnä uudisrakennuksina tai mittavien uudistusten yhteydessä toteu-

tettavina. Raskaan polttoöljyn korvaaminen LNG:llä vaatii aluksiin huomattavia muutostöitä, 

eikä ole useimmissa tapauksissa kustannustehokasta. 

Norske Veritasin tekemässä arviossa oletetaan LNG:n lisääntyvän nopeasti alusten polttoai-

neena. Arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä tulee olemaan noin 1 000 uutta LNG-käyttöistä 

laivaa, joista 400 laivaa toimii Pohjois-Euroopassa. (Det Norske Veritas, 2013) Kuvassa 2 esite-

tään LNG:tä käyttävien laivojen lukumäärän ennustettu kehittyminen alustyypeittäin. Nopeinta 

kasvu näyttäisi ennusteen mukaan olevan offshore-käytössä ja tankkilaivoissa. 
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Kuva 2. LNG:tä käyttävien laivojen lukumäärän ennustettu kehittyminen alustyypeittäin (Det Norske 

Veritas, 2013) 

 

LNG:llä toimivia uudisrakennuksia on jo jonkin verran liikenteessä. Näistä valtaosa on kaasu-

tankkereita, jotka kuljettavat lastinaankin nesteytettyjä kaasuja ja voivat ottaa polttoaineensa 

lastista. Vuonna 2013 liikennöinnin aloitti Viking Linen m/s Viking Grace, joka on lajissaan maa-

ilman suurin LNG:tä polttoaineena käyttävä matkustaja-alus ja ensimmäinen Suomen lipun alle 

rekisteröity alus, joka pystyy käyttämään polttoaineenaan yksinomaan maakaasua. Myös AS 

Tallink Group on tilannut uuden ympäristöystävällisen LNG:tä käyttävän matkustaja-aluksen, 

jonka on määrä valmistua liikenteeseen vuonna 2017. Matkustaja-autolauttojen lisäksi Suo-

messa rajavartiolaitoksen uusin alus Turva käyttää LNG:tä. Myös parhaillaan rakennettavana 

oleva uusi jäänmurtaja voi käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua. 

LNG:n bunkrausverkosto on tämän hetkiseen matkustajaliikenteen käyttöön jo valmiudessa, 

koska reitit ovat säännöllisiä. LNG-verkoston rakentaminen laajempaan merenkulun käyttöön 

on kuitenkin keskeinen tehtävä. Hallitus sopi kehysriihessä keväällä 2013 yhteensä 123 miljoo-

nan euron tuesta LNG-terminaaliverkoston rakentamiselle vuosille 2013 ja 2014. Verkoston on 

tarkoitus palvella maapuolen toimijoita, ml. teollisuutta, sekä merenkulkua. Tukiohjelmaa kos-

keva valtioneuvoston asetus (valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun terminaalien 

investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista 707/2013) tuli voimaan 15.10.2013.  

Suomessa on parhaillaan vireillä useita LNG-terminaalihankkeita. Investointien suuruusluokat 

vaihtelevat ison tuontiterminaalin ja pienen jakeluterminaalin välillä. Investointisuunnitelmat 

ovat vielä eri vaiheissa ja hankkeiden omistajatahot arvioivat edelleen suunnitelmien taloudel-

lista kannattavuutta. LNG:n bunkrauspaikkojen verkosto on kehittymässä nopeasti Pohjois-

Euroopassa ja Suomessa (kuva 3): 
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Kuva 3. LNG bunkrausverkosto Pohjois-Euroopassa (ESN, 2013)(päivitetty Suomen osalta 25.3.2015) 

 

Suomessa suunnitellaan LNG-terminaalia Haminaan, Inkooseen tai Porvooseen, Poriin, Rau-

malle ja Tornioon. Työ- ja elinkeinoministeriö on tähän mennessä myöntänyt edellä mainitun 

ohjelman mukaan LNG-investointitukea Porin, Rauman, Haminan sekä Tornion terminaaleille. 
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2 POLTTOAINEEN TOTEUTUNUT HINNANKEHITYS 

 

2.1 Polttoaineen vaikutus alusten kustannuksiin 

Logistiikkakustannukset ovat merkittävä erä kaupan- ja teollisuudenalan yrityksille. Liikennevi-

raston Alusliikenteen yksikkökustannukset 2013 selvityksessä tutkittiin lastialusten ja matkusta-

ja-autolauttojen keskimääräisiä yksikkökustannuksia alustyypeittäin ja kokoluokittain. Tutki-

muksen mukaan polttoainekustannukset muodostavat kaikissa alustyypeissä suurimman kus-

tannuserän (49–73 %). (Karvonen & Lappalainen, 2013) Laivojen suhteelliset kustannuserät on 

esitetty kuvassa 4.  

Matkustaja-autolauttojen kohdalla mukana ovat vain aluksen navigointiin liittyvät miehityskus-

tannukset. Selvityksessä tehdyn herkkyystarkastelun perusteella 30 prosentin nousu polttoai-

nekustannuksissa nostaisi alusten kokonaiskustannuksia 14,6–21,8 prosenttia. (Karvonen & 

Lappalainen, 2013) Vaikka raskas polttoöljy mielletään edulliseksi polttoaineeksi verrattuna 

esimerkiksi maantiekuljetuksissa käytettävään polttoaineeseen, polttoainekustannukset ovat 

muodostaneet kaikissa alustyypeissä merkittävän kustannuserän jo ennen rikkisääntelyn voi-

maantuloa. 

 
Kuva 4. Alusten kustannuskomponenttien suhteelliset osuudet (Karvonen & Lappalainen, 2013) 
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2.2 Polttoaineen toteutunut hinnankehitys 

Vähärikkisen kaasuöljyn (MGO) kansainvälinen markkinahinta on valmistustavasta johtuen 

huomattavasti korkeampi kuin raskaiden polttoöljyjen (IFO 380 ja IFO 180). Kaikkien polttoöljy-

jen hinnan kehitys on kuitenkin vuoden 2014 loppupuolella sekä vuoden 2015 ensimmäisellä 

neljänneksellä ollut negatiivista ja hinta on romahtanut verrattuna vuoden takaiseen tilantee-

seen. Polttoaineiden noteerattujen hintojen kehitys Rotterdamin satamassa $/mt viimeisen 

seitsemän kuukauden ajalta on esitetty kuvassa 5.  

Rotterdamin hinta on yleisesti selvityksissä käytetty vertailuhinta merenkulkualalla. Rotterda-

min hintatasosta on saatavilla kattava aikasarja, koska sataman polttoaineen hintataso notee-

rataan päivittäin (www.bunkerindex.com). Kuten kuvaajasta käy ilmi vähärikkisen polttoaineen 

hinta on tammikuussa 2015 ollut halvempi kuin raskaan polttoöljyn hinta vuoden 2014 loka-

kuussa.  

 
Kuva 5. Polttoaineen hinnan kehitys Rotterdamin satama $/mt (kuukauden keskiarvo) (Lähde 

www.bunkerworld.com) 

Tammikuussa 2015 on tapahtunut selvä hintojen romahdus, josta hinnat ovat nyt hieman 

nousseet ja pysyneet suhteellisen samalla tasolla helmi-huhtikuussa. Euroissa IFO380:n hinta 

huhtikuussa 2015 on (15.4.2015 noteerattu kuukauden keskiarvo) 280,70 €/mt, IFO180:n hinta 

on 304,50 €/mt ja MGO:n (0,1 %) on 489,70 €/mt (kurssilla 1 USD = 0,95 EUR).  

Öljyalan asiantuntijan mukaan polttoaineen kuluttajahintaan vaikuttaa eniten polttoaineen 

kuljetusmatkan pituus (esim. Perämeren satamiin), muuten hintaerot satamien välillä ovat 

pieniä. Vähärikkiseen polttoaineeseen vaihtaneiden alusten polttoaineiden hintojen perusteel-
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la voidaan siis sanoa, että absoluuttiset polttoainekustannukset eivät ole alkuvuodesta nous-

seet verrattuna viime vuoden 2014 tilanteeseen. 

Rikkisääntelyn aiheuttamia rahtihintojen muutoksia arvioitaessa on oleellista kuitenkin ottaa 

huomioon absoluuttinen ja suhteellinen hinnanmuutos. Absoluuttinen polttoaineen hintakehi-

tys vaikuttaa kuljetuskustannuksien kokonaishintojen kehitykseen ja kompensoi polttoaineen 

vaihtamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Suhteellinen hintakehitys taas vaikuttaa erityi-

sesti Suomen markkinataloudelliseen kilpailukykyyn. Rikkisääntelyn vaikutuksia suomalaisten 

yritysten kilpailukykyyn arvioitaessa eri polttoaineiden hinnan kehitystä tärkeämpänä mittarina 

on vähärikkisen ja raskaan polttoaineen hintojen välinen ero. Noteerattujen hintojen välinen 

ero $/mt viimeisen seitsemän kuukauden ajalta esitetään kuvassa 6.  

 
Kuva 6. Polttoaineiden hintojen välinen ero, Rotterdamin satama (kuukauden keskiarvo) (Lähde 

www.bunkerworld.com) 

Polttoaineiden noteerattujen hintojen välinen ero on pysynyt suunnilleen samalla tasolla; 195–

275 $/tonni viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Vähärikkiseen polttoaineeseen vaihtanei-

den alusten polttoaineiden hintaerojen perusteella voidaan siis sanoa että suhteelliset poltto-

ainekustannukset ovat alkuvuodesta 2015 nousseet vaihdettaessa vähärikkiseen polttoainee-

seen 195–275 $/mt, euroissa 185,25 – 261,25 €/mt (kurssilla 1 USD = 0,95 EUR), eli keskimää-

rin noin 220 €/mt.  



Katila, J. & Repka, S. 16

3 SELVITYKSEN METODIT 

 

3.1 Kyselytutkimus 

Selvityksen tavoitteena oli hankkia tietoa merenkulun toimijoilta (varustamot, merenkulusta 

riippuvaiset vienti- ja tuontiyritykset sekä näiden huolitsijat) siitä, miten he kokevat rikkisään-

telyn aiheuttaman kustannusvaikutuksen tämän hetkisen tilanteen ja miten rikkisääntely on 

vaikuttanut rahtien hintoihin voimaan tulonsa jälkeen. Selvityksen metodiksi valikoitui kysely-

tutkimus. Kyselytutkimus ei kuitenkaan pysty todistamaan tilastollisesti tarkkaa rahtihintojen 

tai kustannusvaikutusten tilaa, koska kustannusnousun vaikutus kohdistuu eri lailla eri yrityk-

siin riippuen kuljetettavan tavaran tyypistä ja kuljetusreitistä. Erityisesti selvityksessä keskityt-

tiinkin toimijoille kohdistuneisiin rahtihintojen muutoksiin.  

Kyselytutkimus lähettiin yhteensä 30 suomalaiselle varustamolle, 104 ulkomaiselle Suomeen 

liikennöivälle varustamolle, 134 merikuljetuksia käyttävälle yritykselle sekä 79 suomalaiselle 

huolitsijalle. Vastausprosentti kyselyssä jäi melko alhaiseksi.  

Yhteensä kysely keräsi 38 vastaajaa. Kyselyssä ei ollut pakollisia kysymyksiä. Yksi vastaus kui-

tenkin hylättiin riittämättömien tietojen takia. Hyväksytyistä kyselyyn vastanneista varustamo-

ja oli 11, yrityksiä 17 ja huolinta-alan yrityksiä/agentteja 9. Varustamoista 7 oli suomalaista ja 4 

Suomessa toimivaa ulkomaista varustamoa.  

Varustamoille sekä Suomessa toimiville vienti- ja tuontialan yrityksille sekä näiden huolintayri-

tyksille lähetettiin erilaiset kyselylomakkeet. Kysely pyrittiin pitämään yksinkertaisena ja lyhye-

nä, jotta vastaajat vastaisivat kysymyksiin mahdollisimman informatiivisesti. Kyselylomakkeet 

löytyvät liitteessä 1. 

Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmikuussa 2015. Kyselylomakkeen sisältö painot-

tui monivalintakysymysten ohella avoimiin kysymyksiin. Kysely suunnattiin eri toimijoille, joilla 

on tietoa rahtien kustannusten kehityksestä. Varsinkin tarkkojen hintatietojen selvittäminen 

koettiin haastavaksi, koska rahtihinnat riippuvat vahvasti rahdin luonteesta ja kohdemaasta. 

Kyselytutkimuksella pyrittiinkin selvittämään rahtien yleistä toteutunutta hintakehitystä. 

Kyselytutkimuksen vastanneiden prosentuaalinen jakauma esitetään kuvassa 7. Vastanneista 

46 % oli vienti- ja tuonti alan yrityksiä, 24 % Suomessa toimivia huolitsijoita/agentteja, 19 % 

suomalaisia varustamoja ja 11 % Suomessa toimivia varustamoja. Aineistoa kyselytutkimuk-

seen saatiin suhteellisen kattavasti eri toimialoilta ja keskeisiä puuttuvia osioita pyrittiin täy-

dentämään haastatteluilla.  
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Kuva 7. Kyselytutkimukseen vastanneiden toimijoiden prosentuaalinen jakauma (n=37) 

 

3.2 Henkilöhaastattelut 

Selvityksen henkilöhaastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2015. Haastattelupyynnöt 

lähetettiin valituille suomalaisille varustamoille, suomalaisille merirahdista riippuvaisille vienti- 

ja tuontialan yrityksille, elinkeinoelämän, metsäteollisuuden sekä öljyalan edustajille. Haastat-

telujen avulla pyrittiin saamaan kyselytutkimusta konkreettisempia hintatietoja. Tarkkojen 

hintatietojen selvittäminen koettiin haastavana, koska toimijat eivät yleensä julkaise hintatie-

tojaan.  

Haastattelujen avulla myös korvattiin kyselytutkimuksessa vähemmällä jääneitä toimialoja. 

Selvitystä varten esimerkiksi haastateltiin kansainvälisesti toimivia suomalaisia suurteollisuu-

den yrityksiä sekä öljyalan asiantuntijoita, joiden vastauksia kyselytutkimukseen ei saatu riittä-

västi. Yhteensä haastatteluja suoritettiin joko puhelimen välityksellä tai perinteisesti haastatte-

lemalla 13 kappaletta.  

Haastatteluissa olivat edustettuina eri alojen kuljetusasiantuntijoita (ympäristöteknologia, 

varustamoala, öljyala, elinkeinoelämän keskusliitto, metsäteollisuus, metallinjalostusteollisuus 

sekä merenkulun huolinta).  
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3.3 Taustatiedot 

 

3.3.1 Yritysten ja huolitsijoiden taustatiedot 

Yritysten toimiala 

Kysely sekä kyselyä tukevat haastattelut kattoivat hyvin Suomen viennin kannalta oleelliset 

toimialat. Kyselytutkimuksen vastaajien toimialoja olivat elektroniikkateollisuus, mekaaninen 

metsäteollisuus, puunjalostus, sahateollisuus, huolinta ja kansainväliset kuljetukset, kemiante-

ollisuus, metalliteollisuus, muoviteollisuus sekä elintarviketeollisuus. Haastatteluissa olivat 

edustettuina teollisuudenaloista mm. metsäteollisuus, metalliteollisuus sekä kemian teollisuus.  

Kuvassa 8 on esitetty vuoden 2014 Suomen ulkomaankaupan tilastoista viennin osuudet tuote-

luokittain (Tulli, 2015).   

 

Kuva 8. Suomen vienti 2014 tuoteluokittain (Tulli, 2015)  

Yritysten tuontimäärä 

Tuontimääränsä ilmoitti kyselytutkimuksessa 8 yritystä. Vastanneista vain osalla oli tuontia, 

joten kyselyn kattavat tuontiluvut pysyvät matalalla. Tuonnin arvo vuonna 2014 oli Suomessa 

ennakko-tietojen mukaan 57,6 miljardia euroa (Tulli, 2015). Osa vastanneista ilmoitti tuonti-

määränsä tonneina ja osa euroina. Vastanneiden yritysten vuoden 2014 tuontimäärät vaihteli-

vat 275 – 1 000 000 tonnin välillä. Euroissa määrä vaihteli välillä 10 000 – 20 milj. Vastanneiden 

huolitsijoiden kautta liikkuvan tuonnin määrä vaihteli 37 000 – 1 000 000 tonnin ja 2,6 milj. – 

600 milj. euron välillä 
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Yritysten vientimäärä 

Hieman suurempi osa vastaajista harjoitti enemmän vientiä kuin tuontia. Vientimääränsä il-

moitti kyselytutkimuksessa 14 yritystä. Kyselytutkimuksesta puuttui monien Suomen suurimpi-

en vientiyritysten panostus, tätä puutetta kuitenkin korvattiin haastattelujen avulla. Kyselyn 

kattavat vientiluvut pysyvät matalalla, koska vain osa yrityksistä ilmoitti vientimääränsä. Osa 

kyselytutkimuksen vastaajista ilmoitti vientimääränsä euroina ja osa tonneina. Suomen koko-

naisviennin arvo vuonna 2014 oli ennakkotietojen mukaan 55,8 miljardia euroa (Tulli, 2015). 

Kyselytutkimukseen vastanneiden yritysten vuoden 2014 vientimäärät vaihtelivat 450 – 3 900 

000 tonnin välillä. Vaihteluväli euroissa oli 300 000 – 135 milj. Vastanneiden huolitsijoiden 

kautta liikkuvan tuonnin määrä vaihteli 3 000 – 4 000 000 tonnin ja 800 000 – 2 milj. euron 

välillä. 

Pääasiallinen kuljetettavan tavaran tyyppi sekä kuljetustapa 

Pääasiallisena kuljetusmuotona kyselytutkimukseen vastanneilla yrityksillä oli joko meri- tai 

maantiekuljetukset. Pääasiallisen kuljetettavan tavaran tyypin kyselytutkimuksessa ilmoitti 

yrityksistä ja huolitsijoista 24 vastaajaa. Öljytuotteita ja lannoitteita lukuun ottamatta kaikki 

kuljetettavan tavaran tyypit ovat edustettuina. Öljytuotteiden edustuksen puutetta kyselytut-

kimuksessa kuitenkin korvattiin haastattelujen avulla.  

Sahatavara oli vastanneilla yleisimpänä kuljetettavana tyyppinä; vastaajista 21 % ilmoitti pää-

asiallisen kuljetettavan tavaran olevan sahatavara. Kappaletavaraa kuljetti 15 % vastanneista ja 

paperia sekä kartonkia 10 % vastanneista yrityksistä ja huolitsijoista.  Muita vastanneiden il-

moittamia kuljetettavia tavaroita olivat mm. puujalosteet, liimapuu ja -levy, höylätavara, muo-

vituotteet sekä kalkkikivi. Kuvassa 9 esitetään prosentuaalinen kuljetettavan tavaran jakautu-

minen tyypeittäin. 

 
Kuva 9. Kyselytutkimukseen vastanneiden pääasiallinen kuljetettavan tavaran tyyppi (n=24) 
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3.3.2 Varustamoiden taustatiedot 

Kyselytutkimukseen vastasi 7 suomalaista varustamoa ja 4 ulkomaista varustamoa. Kaikki ul-

komaiset varustamot toimivat myös Suomessa. Varustamojen pääasiallisten liikennemuotojen 

jakauma esitetään kuvassa 10.   

Vastaajilla oli mahdollisuus ilmoittaa useampi pääasiallisen liikennemuoto. Yleisimpänä liiken-

nemuotona oli linjaliikenne, jota harjoitti 42 % vastanneista varustamoista. Hakurahtiliikennet-

tä harjoitti 33 %, matkustajakuljetusta 8 % ja muuta liikennettä 17 % vastanneista varustamois-

ta. Muut vastaajien ilmoittamat liikennemuodot olivat sopimusliikenne ja hinaajatoiminta. 

Kyselyä täydennettiin haastatteluilla. 

 
Kuva 10. Kyselytutkimukseen vastanneiden varustamoiden pääasiallinen liikennemuoto (n=11) 

Liikennevirastolta saadun uusimman, 11.3.2015 päivitetyn tiedon mukaan Suomen kauppa-

alusluettelossa on 108 alusta, joista 93 on lastialuksia ja 15 matkustaja-aluksia. Aluksilla hoide-

taan noin 30 % Suomen ulkomaanliikenteestä. Kyselyyn vastanneiden sekä haastateltujen va-

rustamoiden yhteenlaskettu alusmäärä oli 74.  

Taulukossa 2 on esitetty kyselytutkimukseen vastanneiden sekä haastateltujen varustamojen 

jakautuminen eri päästöjen vähennysmenetelmien kesken. Laivatyypeistä eniten mainintoja on 

saanut Roro/ropax (45 laivaa) sekä kuivabulk (25 laivaa). Selvitykseen vastanneiden varusta-

moiden joukossa yleisimpänä vähennysmenetelmänä on vähärikkinen polttoaine MGO (0,1 %). 

Rikkipesuri on asennettu/tai ollaan juuri asentamassa yhteensä 22 laivaan ja 1 uusi LNG-

käyttöinen alus on myös edustettuna selvityksessä.  

Yhteensä 13 laivaa on mainittu vähennystekniikoissa ”muu, mikä?” kohdan alle. Kommenttien 

perusteella ainakin yksi varustamo käyttää kokonaisuudessaan kaikilla aluksilla MGO:n sijasta 

uusia HFO-johdannaisia 0,1 prosenttisia polttoaineita sekä yhdellä varustamolla osa laivoista 

operoi SECA-alueiden ulkopuolelle. Tiettävästi yhtään moottoria ei ole muutettu LNG käyttöi-

seksi.  
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Taulukko 2. Varustamoiden alusten jakautuminen vähennysmenetelmien mukaan (n=11) 

 Ro-ro/ropax Konttialus Kuivabulk Nestebulk Yht. 

MGO (0,1 %) 25 1 12 0 38 

Rikkipesuri 17 2 3 0 22 

Uusi LNG-

käyttöinen alus 

1 0 0 0 1 

Muu (esim. HFO-

johdannaiset 0,1 

% polttoaineet) 

2 1 10 0 13 

Yhteensä 45 4 25 0 74 

 

Kuvassa 11 on esitetty vähennysmenetelmien prosentuaalinen jakauma. Selvitykseen vastan-

neiden varustamoiden laivojen yleisin vähennysmenetelmä oli vähärikkisen 0,1 prosenttisen 

polttoaineen käyttö (51 % laivoista). Vastanneista rikkipesurin oli asentanut 30 % ja uuden LNG 

laivan hankkinut 1 %. Myös haastattelujen ja selvitystyön perusteella vähärikkinen polttoaine 

on ollut odotetusti yleisin vaihtoehto rikkisääntelyn vaatimusten saavuttamiseksi. Selvitystyön 

perusteella rikkipesureita on suhteessa paljon metsäteollisuuden käytössä olevissa laivoissa ja 

laivat, joilla on rikkipesurit kuljettavat suhteellisen paljon tavaraa. Rikkipesureihin ovat inves-

toineet suhteellisesti enemmän suuret varustamot, joiden laivoilla on suuri käyttöaste.  

 
Kuva 11. Vähennystekniikan prosentuaalinen jakautuminen (n=11) 
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4 SELVITYKSEN TULOKSET 

Kyselytutkimuksen ja haastattelujen perusteella useat toimijat mainitsivat, että rikkisääntelyn 

vaikutusta on vaikea erottaa tämän hetkisen öljyn hinnan ja markkinatilanteen kehityksestä. 

Tämä voi osaltaan vaikuttaa saatujen vastausten tietynlaiseen epävarmuuteen, sekä siihen, 

että monet toimijat eivät ole osanneet tai halunneet sanoa epävarmuustekijöiden vuoksi vas-

tausta.  

”En osaa sanoa (eos)”-vastauksien määrä on osassa kysymyksiä suuri ja otantakoko on jäänyt 

osaltaan pieneksi. Tuloksien johtopäätökset ovat näin ollen vain varovaisesti sovellettavissa 

todelliseen tilanteeseen. Vastausprosentista voitaneen päätellä, että kysely on toteutettu liian 

pian rikkisääntelyn voimaan tulon jälkeen. Kaikki toimijat eivät ole vielä osanneet tai halunneet 

arvioida rahtihintojen kehitystä, kun rikkisääntely oli ollut voimassa vasta alle kaksi kuukautta. 

Suhteellisen pieni otannan tulosta on täydennetty haastattelujen avulla ja varovaisuudesta 

huolimatta vastauksista voidaan alustavasti päätellä yleistä toteutunutta kehitystä merikulje-

tusten osalta. 

 

4.1 Merikuljetusten määrä 

Lähes kaikki kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä ja huolitsijoista (92 %) olivat sitä miel-

tä että merikuljetusten määrä on pysynyt ennallaan. Myös varustamoista 82 % oli sitä mieltä 

että merikuljetusten määrä on pysynyt ennallaan. Yksi vastaaja ilmoitti että merikuljetusten 

määrä on lisääntynyt keskimäärin 1-5 % ja vastaavasti yhden vastaajan merikuljetusten määrä 

on vähentynyt 6-10 %.  

 
Kuva 12. Merikuljetusten määrän muutokset rikkisääntelyn vaikutuksesta; yritykset ja huolitsijat (n=25), 

varustamot (n=11) 
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Yhteensä kyselytutkimuksen kaikista vastaajista 89 % oli sitä mieltä, että merikuljetusten mää-

rä on pysynyt ennallaan. Kyselytutkimuksen tuloksia vahvistavat myös suurteollisuuden toimi-

joiden haastattelut. Merikuljetuksesta riippuvaisten suurten toimijoiden mukaan kuljetusmuo-

don muutoksia ei ole tapahtunut ja merikuljetukset toimivat edelleen pääasiallisena kuljetus-

muotona. Toimijat kokevat, että pääasialliseksi kuljetusmuodoksi ei ole Suomessa muita järke-

viä vaihtoehtoja. Selvityksiä merikuljetusten korvaamiseksi soveltuvin osin maakuljetuksilla on 

kuitenkin tehty ennen sääntelyn voimaantuloa.  

Myös maaliskuussa 2015 järjestetyssä Itämeren satamien järjestön (BPO) SECA-seminaarissa, 

10 viikkoa rikkisääntelyn voimaan tulon jälkeen, BPO:n edustajat arvioivat, että Itämeren alu-

eella ei ole vielä nähtävissä selviä rikkisääntelyn aiheuttamia markkinaseurauksia, (BPO, 2015). 

Varustamoiden lastimäärät 

Varustamoilta kysyttiin erikseen lastimäärissä tapahtuneista muutoksista rikkisääntelyn voi-

maan tulon jälkeen. Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 13. Varustamoiden vastausten 

perusteella lastimäärät ovat pysyneet suurimmaksi osaksi ennallaan. Vastaajista 91 % oli sitä 

mieltä, että lastimäärissä ei ole tapahtunut muutoksia.  

Vaikka merikuljetusten volyymit ovat kyselytutkimuksen perusteella pysyneet ennallaan, Tullin 

vuoden 2015 tammikuun ennakkotilaston mukaan Suomen tavaraviennin arvo oli vuoden 2015 

tammikuussa 3,9 miljardia euroa eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammikuussa. 

Tuonti taas laski tammikuussa 14 prosenttia vuoden 2014 tammikuusta ja oli arvoltaan alle 4,2 

miljardia euroa. Tullin ennakkotiedon valossa alkuvuoden 2015 viennin ja tuonnin arvot ovat 

laskeneet. Kokonaisviennin ja -tuonnin laskuun tammikuussa vaikutti kuitenkin eniten öljytuot-

teiden arvon raju alentuminen. (Tulli, 2015)  

 
Kuva 13. Merikuljetusten lastimäärät, varustamot (n=11) 
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4.2 Varustamoiden toimintakustannukset 

Kyselytutkimukseen vastanneista varustamoista reilu enemmistö (73 %) ilmoitti toimintakus-

tannusten nousseen rikkisääntelyn vaikutuksesta.  Reilu neljännes (27 %) ilmoitti, että toimin-

takustannukset eivät ole nousseet. Vastaajat saivat ilmoittaa useamman kustannuserän.  

Vastaajista 75 % ilmoitti polttoainekustannusten nousseen, investoinnit olivat nousseet 38 

%:lla vastaajista ja 13 % vastaajista ilmoitti palkkakustannusten nousseen. Toteutuneen poltto-

aineen hinnankehityksen mukaan absoluuttiset polttoainekustannukset eivät kuitenkaan ole 

nousseet, joten vastaajat ilmoittavat selvityksessä suhteellisten polttoainekustannuksien nou-

sua. Varustamoiden toimintakustannusten nousun prosentuaalista jakautumista eri kustan-

nuseriin esitetään kuvassa 14. 

Rikkisääntelyyn liittyvien toimintakustannusten erät mukailevat varustamojen alusten jakau-

tumista vähennysmenetelmien mukaan (kuva 11).  Varustamoiden laivojen yleisin rikkisäänte-

lyn aiheuttama vähennysmenetelmä on selvityksen mukaan ollut vähärikkisen 0,1 prosenttisen 

polttoaineen käyttö (51 % laivoista). Vastanneista rikkipesurin oli asentanut 30 % ja uuden LNG 

aluksen hankkinut 1 %. Tämä näkyy investointien kasvuna osalla varustamoita.  

 
Kuva 14. Toimintakustannusten nousun jakautuminen eri kustannuserien välillä (n=8) 

 

4.3 Merirahtikustannukset 

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen rikkisääntelyn kokonaiskustannuksen arviot ovat 

samoissa linjoissa edeltäneiden lisäkustannusarvioiden kanssa (ks. taulukko 1) Elinkeinoelämän 

keskusliiton edustajan helmikuussa 2015 esittämän arvion mukaan tämän hetkiselle polttoöl-

jyn hintaerolla rikkisääntelyn kustannusvaikutukset olisivat noin 400 milj. €/v. Elinkeinoelämän 

asiantuntijalta saatujen tietojen mukaan, jos huomioidaan rikkipesureiden tuoma kustannus-
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hyöty, kustannukset olisivat noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio perustuu siihen että 

rikkipesureita käyttämällä kustannuslisä on noin puolet alempi verrattuna kalliimpaan poltto-

aineeseen. Selvityksessä saadun informaation perusteella rikkipesureiden asennuksia on vielä 

eräissä varustamoissa käynnissä ja kustannusvaikutuksia tulee arvioida myöhemmin tarkem-

min. Näiden varustamoiden osuus merirahtien määrästä on merkittävä.  

Metsäteollisuus ry:n vuonna 2014 tekemä kokonaiskustannusarvio oli metsäteollisuudelle koi-

tuvan lisäkustannuksen osalta 65–90 milj. €/v. Metsäteollisuus ry:n asiantuntijalta saatujen 

tietojen mukaan arvio on pysynyt samana vielä 2015 vuoden alkupuolella. Asiantuntijan mu-

kaan tämän hetkisen polttoaineen hintojen perusteella todelliset vaikutukset metsäteollisuu-

delle ovat lähellä arvion keskiarvoa (n. 80 milj. €/v).  

Rikkisääntelyn aiheuttamien merirahtikustannusten yhteydessä on syytä huomioida että meri-

rahtikustannus koostuu useasta erästä, joihin vaikuttavat niin yleinen markkinatilanne, rahta-

uksesta aiheutuvat kustannukset, polttoaineen hinnankehitys kuin ympäristölainsäädäntökin. 

Kuljetusmarkkinoiden hintakehityksessä on nähtävissä muillekin toimialoilla ominaisia kysyn-

nän ja tarjonnan määristä aiheutuvia erimittaisia syklejä. Tiukassa markkinatilanteessa voidaan 

olettaa, että merirahdin rahtihinnat ovat matalalla ja näin ollen lähellä aluksen käytöstä aiheu-

tuvia kustannuksia (ks. kuva 4). Rahtihinnat taas nousevat kuljetuskysynnän lisääntyessä ja 

kiihdyttävät laivojen rakentamista. 

Kokonaisrahtihinta linjaliikenteen osalta koostuu perusrahtihinnasta, polttoainelisästä BAF 

(Bunker Surcharge) sekä hinnoittelijan määräämästä ”SECA-lisämaksusta”, joka on määritelty 

eri tavoin eri yritysten kesken. Aikarahtauksessa (pitkäaikaisissa sopimuksissa) taas rahtaaja 

yleensä maksaa polttoainekustannukset. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty erilaisia tämän hetkisiä 

linjaliikenteen hinnoittelumalleja, joihin on uutena hinnoittelukomponenttina otettu mukaan 

”SECA-lisämaksu” (BPO, 2015). 

 

                          
Kuva 15. Vähärikkisen polttoaineen maksut eräillä linja- ja lähimerenkulun konttikuljetusten operaatto-

reilla (Stena line, DFDS Seaways, Finnlines sekä Viking Line) (BPO, 2015) 
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Kuva 16. Vähärikkisen polttoaineen maksut eräillä linja- ja lähimerenkulun konttikuljetusten operaatto-

reilla (Scandlines, Transfennica, sekä Unity Line) (BPO, 2015) 

Kyselytutkimuksessa pyrittiin selvittämään rikkisääntelyn aiheuttamaa rahtihintojen nousua, 

ottamatta huomioon polttoaineen hinnankehitystä sekä merirahtiin muita vaikuttavia kom-

ponentteja.  

Kyselytutkimuksen vastaajista 72 % oli sitä mieltä että merirahtikustannukset ovat nousseet 

rikkisääntelyn vaikutuksesta. Vastaajista 8 % oli sitä mieltä että merirahtikustannukset ovat 

pysyneet ennallaan ja 4 % vastaajista oli sitä mieltä että merirahtikustannukset ovat pienenty-

neet. Vastaajien prosentuaalinen jakautuminen esitetään kuvassa 17. 

 
Kuva 17. Merirahtikustannusten muutokset, yritykset ja huolitsijat (n=25) 

Vastaajilta, jotka ilmoittivat että merirahtikustannukset ovat nousseet 1.1.2015 jälkeen, kysyt-

tiin kuinka paljon merirahtien hinnat ovat keskimäärin nousseet rikkisääntelyn vaikutuksesta. 

Kyselyssä annettiin viisi vaihtoehtoa suuruusluokan kartoittamiseksi. Samaa suuruusluokkaa on 
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käytetty myös muissa merirahtien kustannuksiin liittyvissä kysymyksissä. Vastaukset ovat ja-

kaantuneet suhteellisen tasaisesti 1-15 % väliin. Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 18.  

 
Kuva 18. Merirahtikustannuksien nousu keskimäärin, yritykset ja huolitsijat (n=18) 

Vastaajista 39 % oli sitä mieltä että merirahtikustannukset ovat rikkisääntelyn vaikutuksesta 

nousseet keskimäärin 6-10 %. Vastaajista 33 % ilmoitti nousun olevan 1-5 % ja 28 % nousun 

olevan 11–15 %. Vastaajat myös kommentoivat hinnan nousua kiitettävästi. On otettava huo-

mioon että kyselyssä korostettiin rikkisääntelyn aiheuttamaa rahtihintojen kehitystä eli suh-

teellista hinnankehitystä. 

Toimijoiden haastattelujen perusteella rahtien hinnoissa on näkyvissä enemmän hajontaa. 

Kommenttien mukaan myös tarjoustilanteessa kilpailijoiden tarjousten vertaaminen on vaikea-

ta, koska yritykset ilmoittavat eri tavoin sekä rikkilisän että perinteisen polttoainelisän vaiku-

tuksen hintaan. Kommenteissa mainittiin myös rahtihinnan kilpailuttamisen vaikeus. Osaksi 

vastausten vaihtelevuuteen voi myös vaikuttaa rahdin hinnoittelu.  

Tämän hetkisen polttoaineen hintakehityksen mukaan merikuljetusten kokonaiskustannusten 

tulisi pysyä ennallaan, sillä polttoöljyn hintaromahdus vähentää rikkidirektiivistä syntyviä lisä-

kustannuksia. Kommenttien mukaan kuljetuskustannukset kokonaisuudessaan ovatkin laske-

neet johtuen raakaöljyn hinnan alenemisesta. Rikkisääntely on kuitenkin nostanut suhteellista 

rahtihintatasoa noin 10 % entisestä. Erään metsäteollisuuden toimijan haastattelun mukaan 

konttien hinnat ovat rikkisääntelyn vaikutuksesta nousseet linjaliikenteessä (”SECA-lisä”) noin 

130–150€/kontti, ja bulkkitavaran hinta noussut noin 2-2,5€/kuutio. Kommenttien mukaan 

rahtihintojen nousu viennin osalta riippuu vientimaasta, lisähinnaksi arvioitiin 35–110 €/täysi 

rekka.  

Kommenttien ja haastattelujen perusteella saadut rahtihintojen arviot ovat osittain samoissa 

linjoissa Itämeren satamien järjestön järjestämässä SECA seminaarissa esiin tulleiden rahtihin-

tojen nousujen arvioiden kanssa. Seminaarissa arvioitiin, että SECA-lisä rahtihinnoissa SECA-
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alueiden lähimerenkulussa on 30–100 €/TEU, (BPO, 2015). Rahtihintojen vähärikkisen poltto-

aineen maksut eräillä linja- ja lähimerenkulun konttikuljetuksen operaattoreilla esitetään tau-

lukossa 3. (BPO, 2015) Suurin osa Suomen viennistä onkin SECA-alueiden rantavaltioihin suun-

tautuvaa lähimerenkulkua. Huomattavimmat vientimaat vuonna 2014 olivat Saksa, Venäjä ja 

Ruotsi (Tulli, 2015). 

Taulukko 3. Vähärikkisen polttoaineen maksut linja- ja lähimerenkulun konttikuljetusten operaattoreilla 

(BPO, 2015) 

Linja-/ lähimerenkulun operaattori EUR/TEU 

Unifeeder 65 €/TEU 

Containerships 35–100 €/TEU 

Seago Line 30–90 €/TEU 

 

Useiden kommenttien perusteella kohonnut suhteellinen rahtihinta on vaikuttanut eräiden 

yritysten kannattavuuteen. Kustannusvaikutus on tietyille vientivoittoisille aloille kommenttien 

mukaan huomattava. Toimijat kommentoivat myös, että uskovat vaikutuksien tulevan näkyviin 

vasta öljyn hinnan tasaannuttua. Huolitsijayrityksen edustajan haastattelun mukaan rikkisään-

telyn vaikutukset rahtien hintoihin ovat jo näkyvissä, mutta lopullisia vaikutuksia on vaikea 

vielä arvioida. Edustajan mukaan rikkisääntelyn vaikutukset linjaliikenteen hintoihin tulevat 

kokonaisuudessaan näkymään luultavasti vasta vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen 

aikana.  

Rikkisääntelyn kustannusvaikutukset ovat suomalaisille jäävahvistetuille aluksille merkittäväm-

piä, koska jäävahvistuksen takia polttoaineenkulutus on läpi vuoden suurempaa kuin avovesillä 

liikennöivien alusten. Kesäaikaan taas ulkomaiset laivat ovat yleisempiä hoitaen hakurahtilii-

kennettä. Eräät toimijat ovatkin nostaneet huoleksi erityisesti hakurahtiliikenteen tonniston 

saatavuuden tulevaisuudessa. Rikkisääntelyn vaikutuksesta volyymien tasaus voi tulla olemaan 

vaikeampaa. Kyselytutkimuksen kommenttien sekä metsäteollisuuden vientiyrityksen edusta-

jan tietojen mukaan myös eräät yritykset ovat ilmaisseet huolensa liittyen tonniston saatavuu-

teen tulevaisuudessa. Jos tonnistoa ei ole tulevaisuudessa tarpeeksi saatavilla, rahtihinnat 

voivat nousta oleellisesti.  

Linjaliikenteen rahtihinnat 

Varustamoilta kysyttiin erikseen merirahtikustannuksien noususta linjaliikenteen ja pitkäaikai-

sen sopimusliikenteen osalta. Linjaliikenteen osalta suurin osa vastaajista ilmoitti, että ei osaa 

sanoa/ei halua sanoa onko linjaliikenteen rahtihinnoissa tapahtunut muutosta rikkisääntelyn 

vaikutuksesta ja reilu kolmannes vastaajista oli sitä mieltä että linjaliikenteen rahtihinnat ovat 
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pysyneet ennallaan. Linjaliikenteen rahtihintojen kehitys esitetään prosentuaalisesti kuvassa 

19.  

 
Kuva 19. Linjaliikenteen rahtihintojen muutos rikkisääntelyn vaikutuksesta (n=11) 

Yhteensä 36 % vastaajista ilmoitti, että linjaliikenteen rahtihinnat ovat pysyneet ennallaan ja 

18 % varustamoista ilmoitti, että rahtihinnat ovat nousseet. Varustamoista 45 % ilmoitti, että 

ei osaa sanoa/tai ei halua sanoa ovatko rahtihinnat nousseet rikkisääntelyn vaikutuksista. Kaksi 

vastaajaa ilmoitti keskimääräiseksi nousuksi 11–15 %. Prosentuaalisesti hinnannousua arvioi-

tiin siis samoissa linjoissa yritysten ja huolitsijoiden kanssa, joista suurin osa arvioi hinnan nou-

sun olevan 1-15 %. Eräiden varustamojen kommenttien perusteella varustamot ovat joutuneet 

nostamaan hintojaan ja kustannuskilpailukyky on laskenut esim. maakuljetuksiin nähden.   

Linjaliikenteen rahtihintojen tulevia muutoksia vuoden 2015 aikana arvioitiin suhteellisen ha-

janaisesti. Lähes puolet vastaajista arvioi, että linjaliikenteen rahtihinnat tulevat nousemaan 

edelleen vuoden 2015 aikana. Vastauksissa näkyy siis selvästi varustamoiden epävarmuus hin-

tojen kehityksestä. Vastaajat, jotka ilmoittivat, että uskovat linjaliikenteen rahtihintojen nou-

sevat vuoden 2015 aikana, arvioivat kaikki nousun olevan 1-5 %. Varustamoiden kommenttien 

perusteella, jos polttoaineiden hinnat palautuvat vuoden 2014 tasolle, pienet varustamot eivät 

saa siirrettyä lisäkuluja rahteihin yhtä helposti kuin isommat. Vastaajien jakautuminen esite-

tään kuvassa 20.   
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Kuva 20. Arviot linjaliikenteen rahtihintojen kehityksestä vuoden 2015 aikana rikkisääntelyn vaikutukses-

ta (n=11) 

Pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat 

Pitkäaikaisten rahtihintojen tarkat summat ovat sopimusneuvottelujen tulosta.  Sopimussuh-

teet ovat hyvin erilaisia riippuen sopimuksen osapuolista. Sopimusasioita sekä muita yritysten 

kilpailuun vaikuttavia asioita ei julkisuuteen anneta. Pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyvien aika-

rahdattujen eli vuokrattujen alusten ollessa kyseessä varustamot ja suuret yritykset voivat 

tehdä hyvinkin vahvaa yhteistyötä. Eräät toimijat ovat tehneet esimerkiksi yhdessä päätöksen 

rikkipesurien hankinnasta. Rikkipesureista saatava kustannushyöty voi näin ollen jakaantua 

epätasaisesti.  

Metsäteollisuus ry:n asiantuntijan haastattelun mukaan metsäteollisuudella on käytössään 

paljon rikkipesureilla kulkevia laivoja. Rikkipesurien hankintaan liittyvässä tilanteessa sopimus-

hinta voi nousta, jolloin sopimushinnalla katetaan rikkipesurin hankintaan liittyvät investointi-

kustannukset. Sopimushinnan nousua kuitenkin kompensoidaan mahdollisuudella käyttää 

halpaa raskasta polttoöljyä, jos sopimuksen mukaan yritys vastaa polttoaineen hankinnasta.   

Pitkäaikaisten sopimusten toteutuneiden muutosten osalta vastausten prosentuaalinen ja-

kauma on esitetty kuvassa 21. Vastaajista puolet ilmoitti, että pitkäaikaisten sopimusten rahti-

hinnat ovat pysyneet ennallaan. Vastaajista lähes kolmannes ilmoitti, että pitkäaikaisten sopi-

musten rahtihinnat ovat nousseet. Osalla vastaajista sopimusten rahtihinnat olivat laskeneet ja 

osa vastaajista ei osannut/halunnut sanoa, ovatko pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat 

muuttuneet. 
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Kuva 21. Pitkäaikaisten sopimushintojen muutokset rikkisääntelyn vaikutuksesta (n=10) 

Haastattelut tukevat kyselytutkimuksen hajanaisia tuloksia pitkäaikaisten sopimusten rahtihin-

tojen osalta. Haastattelujen perusteella pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat ovat olleet neu-

vottelujen kohteena rikkisääntelyn vaikutuksesta ja niissä on tapahtunut uudelleenjärjestelyjä. 

Toimijat eivät kuitenkaan julkaise pitkäaikaisten sopimusten rahtihintoja. Oletettavasti kuiten-

kin uudelleenjärjestelyjen myötä myös pitkäaikaisten sopimustensa rahtihinnat ovat ainakin 

osalla toimijoista nousseet. 

Myös muut toimijoiden kommentit tukevat vaihtelua pitkäaikaisten sopimusten osalta. Kom-

menttien mukaan sääntelyyn on reagoitu varustamokohtaisesti, toiset nopeammin ja toiset 

jatkavat vanhoilla hinnoilla ainakin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun. 

Rahtihinnat ovat siis vielä pysyneet ennallaan osalla toimijoista. Vastauksissa on kuitenkin pal-

jon vaihtelevuutta, esimerkiksi kaksi vastaajaa ilmoitti, että pitkäaikaisten sopimusten rahti-

hinnat ovat nousseet 11–15 %, ja yksi vastaajista ilmoitti, että sopimushinnat ovat nousseet yli 

20 %.   

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös pitkäaikaisten sopimusten kehitystä vuoden 2015 aikana. 

Suurin osa vastaajista (64 %) arvioi, että pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat pysyvät ennal-

laan. Vastaajista 27 % arvioi, että pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat tulevat nousemaan 

vuoden 2015 aikana. Vastausten jakaantuminen vastaajien kesken esitetään kuvassa 22.  

Vastaajilta jotka arvioivat, että rahtihinnat tulevat nousemaan kysyttiin kuinka paljon he ar-

vioivat rahtihintojen nousevat vuoden 2015 aikana. Vastaukset nousuprosentista jakaantuivat 

tasaisesti 1-15 % välille. Ennusteista käy ilmi että suuri osa vastaajista on jo tehnyt pitkäaikais-

ten sopimukset ja näin ollen sopimusten rahtihinnat pysyvät ennallaan, mutta joillakin varus-

tamoilla pitkäaikaisten sopimusten neuvottelut ovat vielä käynnissä. Myös haastattelut tukevat 
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kyselytutkimusta. Useilla suurilla vientialan yrityksillä pitkäaikaisten sopimusten sopimusneu-

vottelut on jo tehty vuoden 2014 loppupuolella.  

 
Kuva 22. Arviot pitkäaikaisten sopimusten rahtihintojen kehityksestä vuoden 2015 aikana (n=11) 

 

4.4 Suomen vienti ja tuonti 

Meriliikenne on Suomen vienti- ja tuontiteollisuudelle merkittävä asia. Suomen ulkomaankau-

pasta noin 80 % kuljetetaan meriteitse, viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 70 %. Suurin osa 

Suomen viennistä suuntautuu muihin SECA-alueiden rantavaltioihin. Kokonaiskauppavaihdon 

suuruusjärjestyksessä huomattavimmat vientimaat vuonna 2014 olivat Saksa, Venäjä ja Ruotsi 

(Tulli, 2015).  

 

Rikkisääntelyn vaikutus yritysten tuontiin 

 

Kyselytutkimuksen vastaajien mukaan tuonti on suurimmaksi osaksi pysynyt ennallaan rik-

kisääntelyn vaikutuksesta (52 %). Kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa, millainen vaikutus 

rikkisääntelyllä on ollut yrityksen tuontiin. Oletettavasti näillä yrityksillä ei ole suoraa tuontia. 

Vastaajista 13 %:lla tuonti on vähentynyt rikkisääntelyn vaikutuksesta ja 4 %:lla tuonti on li-

sääntynyt. Tuontiin liittyvät vaikutukset on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Rikkisääntelyn vaikutus yritysten ja huolitsijoiden tuontiin (n=23) 

 

Suurteollisuuden edustajien haastattelujen perusteella rikkisääntelyllä ei ole ollut erityistä 

vaikutusta yritysten tuontiin. Saatujen kommenttien perusteella rikkisääntelyn negatiivista 

vaikutusta tuontiin selitettiin mm. sillä, että muutkin kustannukset ovat nousseet ja kilpailuky-

ky heikentynyt. Yhden vastaajan mielestä tuonnin väheneminen ei johdu rikkidirektiivistä vaan 

lastimääristä.  

 

Rikkisääntelyn vaikutus yritysten vientiin 

 

Vastaajista 88 % oli sitä mieltä että vienti on pysynyt ennallaan rikkisääntelyn vaikutuksista 

huolimatta ja 12 % ei osannut sanoa, mikä vaikutus rikkisääntelyllä on ollut vientiin. Vaikutuk-

sien prosentuaalinen jakautuminen on esitetty kuvassa 24. 

  

 
Kuva 24. Rikkisääntelyn vaikutus yritysten ja huolitsijoiden vientiin (n=24) 
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Myös suurteollisuuden edustajien haastattelujen perusteella yritysten vienti on pysynyt ennal-

laan rikkisääntelyn vaikutuksesta. Haastattelujen mukaan rikkisääntelyn vaikutukset kohdistu-

vat kuitenkin erityisen voimakkaasti esimerkiksi vientivoittoiseen sahateollisuuteen, jossa tava-

ran arvo on halpa suhteessa sen tarvitseman logistiikan kustannuksiin.  

 

 

4.5 Rikkisääntelyn aiheuttamat toimenpiteet 

Kysymyksellä kartoitettiin rikkisääntelyn aiheuttamia toimenpiteitä yrityksissä. Huolitsijoiden ja 

merikuljetusta ostavien yritysten rikkisääntelyn aiheuttamat toimenpiteet jakaantuivat tasai-

sesti vastaajien kesken. Vastaajista 52 % oli sitä mieltä että rikkisääntely on aiheuttanut toi-

menpiteitä vastaajan yrityksessä, ja 44 % vastaajista oli sitä mieltä että rikkisääntely ei ole ai-

heuttanut toimenpiteitä.  

Varustamoiden vastausten perusteella taas selvällä enemmistöllä varustamoita rikkisääntely 

on aiheuttanut toimenpiteitä. Vastaajista 82 % oli sitä mieltä, että rikkisääntely on aiheuttanut 

toimenpiteitä, ja 18 % vastaajista oli sitä mieltä että rikkisääntely ei ole aiheuttanut toimenpi-

teitä. Vastaajien prosentuaalinen jakauma on esitelty kuvassa 25. 

 
Kuva 25. Yritysten ja huolitsijoiden sekä varustamoiden toimenpiteet rikkisääntelyn vaikutuksesta (n=36) 

Teollisuuden yritysten tämän hetkisistä muutoksista oleellisemmat olivat uudelleenreititys ja 

rahtihinnan kilpailuttaminen, joka mainittiin kommenteissa muina toimenpiteinä. Vuoden 

2015 jälkeen tapahtuvista muutoksista oleellisempia olivat uudelleenreititys, kuljetusmuodon 

vaihtaminen sekä kuljetusmuodon uudelleen aikataulutus. Kuljetusmuodon vaihtaminen voi 

tarkoittaa myös laivatyypin vaihtamista. Toimenpiteet on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Yritysten rikkisääntelyn aiheuttamat toimenpiteet (n=13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähänastisia muutoksia yrityksillä oli suhteellisen vähän, useat yritykset ja huolitsijat ilmoitti-

vatkin enemmän suunnitteilla olevia tulevia muutoksia. Kommenttien perusteella vastaajat 

ilmoittivat rahdin kilpailuttamisen olevan yksi oleellinen toimenpide, jonka rikkisääntely on 

aiheuttanut yrityksissä. Rahdin kilpailuttaminen mainittiin niin tähänastisissa muutoksissa kuin 

myös tulevaisuuden tapahtuvissa muutoksissa. Kommenttien mukaan rahdin kilpailuttamiseen 

käytetään huomattavasti enemmän resursseja ja uusia hintaneuvotteluja on luvassa myös tu-

levaisuudessa. Myös toimijoiden haastatteluissa rahtihintojen neuvottelut tulivat esiin yritys-

ten toimenpiteinä.  

Myös varustamojen kyselyssä vastaajilta, jotka ilmoittivat että rikkisääntely on aiheuttanut 

toimenpiteitä yrityksessä, pyydettiin erittelemään mitä toimenpiteitä rikkisääntely on aiheut-

tanut. Toimenpiteet on esitetty taulukossa 5.  

Tähänastisista muutoksista merkittävimpinä vastaajat mainitsivat uudet innovaatiot sekä uu-

det markkinointistrategiat. Muina tähänastisina toimenpiteinä mainittiin energiansäästötoi-

menpiteet, polttoaineen vaihdon aiheuttamat muutokset laivalla sekä henkilöstön vähentämi-

nen. Uudet markkinointistrategiat (kestävä kehitys ym.) mainittiin myös tulevaisuuden toi-

menpiteistä merkittävimpänä. Muina tulevaisuuden toimenpiteinä mainittiin mm. uuden polt-

toainelaadun valmisteleminen sekä henkilöstön vähentäminen. Tulosten perusteella rikkisään-

tely on tuonut varustamoille myös positiivisia vaikutuksia, kuten mainitut uudet innovaatiot 

sekä uudet markkinointistrategiat.  

 

 Tähänastiset 

muutokset 
2015 ���� 

Uudelleenreititys 2 8 
Tuotannon uusi sijainti 0 1 
Tuotannon muutokset 0 1 
Kuljetusmuodon tai laivatyypin 

vaihtaminen  
1 5 

Kuljetusmuodon uudelleen aika-

taulutus 
1 6 

Uudet innovaatiot 0 1 

Uudet markkinointistrategiat (kes-

tävä kehitys ym.) 
0 1 

Muu, mikä? 2 2 
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Taulukko 5. Varustamoiden rikkisääntelyn aiheuttamat toimenpiteet (n=11) 

 Tähänastiset 
muutokset 

2015 ���� 

Uudelleenreititys 2 2 

Kuljetusmuodon uudelleen aika-

taulutus 
1 1 

Uudet innovaatiot 3 2 

Uudet markkinointistrategiat 

(kestävä kehitys ym. ) 
3 4 

Uudet laivahankinnat 1 1 

Muu, mikä? 4 2 

 

 

4.6 Lopputuotteiden hinnat 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin yrityksiltä, mikä vaikutus rikkisääntelyllä on ollut lopputuottei-

den hintoihin. Selvitystä varten vain teollisuuden yritysten vastaukset otettiin huomioon ja 

heidän huolitsijoidensa vastaukset poistettiin kyseisestä kysymyksestä. Kyselyselvityksen mu-

kaan hinnat ovatkin pysyneet ennallaan suurimmalla osalla (50 %) vastaajista ja hinnat ovat 

nousseet viidenneksellä (19 %) vastaajista. Vastaajista 31 % ei osannut tai halunnut sanoa, 

onko rikkisääntely vaikuttanut lopputuotteiden hintoihin.  

 
Kuva 26. Rikkisääntelyn vaikutus lopputuotteiden hintoihin (n=16) 
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Kommenttien perusteella hintojen pysymistä ennallaan perusteltiin mm. sillä, että kilpailijoilla 

ei ole samoja kustannuksia joten rikkisääntelyn aiheuttamia kustannuksia ei voi siirtää loppu-

tuotteiden hintoihin. Eräiden kommenttien mukaan kustannusten siirtäminen hintoihin on 

mahdotonta rikkisääntelyn kustannuksiin vedoten. Teollisuuden edustajien kommenttien mu-

kaan teollisuus joutuu viime kädessä maksamaan lisäkustannukset itse katteestaan, eikä kus-

tannuksia pystytä laittamaan ”lisänä" hintoihin. Myös suurteollisuuden toimijoiden haastatte-

lujen perusteella lopputuotteiden hinnoissa ei ole joustovaraa, ja lopputuotteiden hinnat ovat 

pysyneet ennallaan. 

 

Rahtihinnat vaikuttavat hyvin eri tavalla eri toimialoihin. Kommenteissa mainittiin kuitenkin, 

että tietyillä yrityksillä on hinnankorotuspaineita ja tällä hetkellä rikkisääntely vaikuttaa yritys-

ten kannattavuuteen. Vastaajat, joiden lopputuotteiden hinnat olivat kyselyn perusteella nous-

seet, kysyttiin kuinka paljon hinnat ovat keskimäärin nousseet. Kyselytutkimuksen mukaan 

tiettyjen alojen mm. eräiden puunjalostus yritysten tuotteiden hinnat ovat nousseet 1-10 %.  

4.7 Yritysten kansainvälinen kilpailukyky 

Haastattelujen perusteella monet suomalaiset kansainväliset yritykset pitävät suomalaisuutta 

kilpailuetuna ja ovat sitoutuneet ”suomalaisuuteen” osana yrityksen imagoa. Polttoaineen 

suhteellinen hinnankehitys vaikuttaa kuitenkin erityisesti suomalaisten yritysten mahdolliseen 

kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla silloin kun kilpaillaan sellaisten yritysten kanssa, 

joilla ei ole ”rikkilisää” osana kuljetuskustannuksia.  

Vastanneista yrityksistä 75 % ja varustamoista 55 % oli sitä mieltä, että rikkisääntelyllä on ollut 

vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. Vastaajien prosentuaalinen jakauma esitetään kuvassa 27.  

 
Kuva 27. Rikkisääntelyn vaikutukset suomalaisten yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn; yritykset 

(n=16), varustamot (n=11) 
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5 MERENKULUN RIKKISÄÄNTELYYN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KEHITYS 

SUOMESSA 

 

5.1 Rikkisääntelyyn liittyvän cleantech-kehityksen taustaa 

Rikkisääntelyn aikaansaamien positiivisten terveys- ja ympäristövaikutuksien lisäksi sääntelyllä 

uskotaan olevan vaikutusta erityisesti uusien innovaatioiden kehitykseen. Ennen rikkisääntelyä 

ja siihen liittyvää keskustelua merenkulun voidaan sanoa olleen cleantech -kehityksessä ja 

polttoaineenkulutuksen vähentämismenetelmissä hitaasti kehittyvä toimiala verrattuna teolli-

suuteen ja muihin kuljetusmuotoihin. Tähän on osaltaan myötävaikuttanut raskaan polttoöljyn 

edullisuus polttoaineena. 

 Tiukentunut ympäristösäädäntö on kuitenkin tuonut kehittynyttä teknologiaa myös meriteolli-

suuteen. Rikkisääntely ja siitä johtuva polttoaineen hinnannousu on käynnistänyt uusia tutki-

mus- ja kehityshankkeita (R&D), joiden avulla kehitetään rikkisääntelyn edellyttämää teknolo-

giaa. Samalla luodaan meriteollisuuden laite- ja järjestelmätoimittajille uutta liiketoimintaa. 

Rikkisääntelyyn liittyvillä ympäristöä säästävillä ekoinnovaatioilla pyritään vähentämään ympä-

ristökuormituksia ja ratkaisemaan päästöihin liittyviä ongelmia uusilla tuotteilla, tavoilla, pro-

sesseilla ja tekniikoilla. (Makkonen & Repka, 2015)  

Rikkisääntelyyn liittyvä keskustelu on uudella tavalla tuonut ympäristöasiat keskiöön myös 

merenkulun piirissä. Tämä auttaa sopeutumisessa myös uusiin, väistämättä tuleviin ympäris-

tösääntelyihin sekä niiden yksityiskohtiin vaikuttamisessa yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Teknologiateollisuusyrityksen edustajan mukaan Suomessa tapahtunut dieselmootto-

rien kehittäminen liittyen rikkisääntelyn voimaantuloon on etulyöntiasemassa kun EU:n meri-

alueilla, SECA-alueiden ulkopuolella, siirrytään käyttämään 0,5 prosentin rikkipitoisuuden polt-

toainetta vuonna 2020. Tällöin kilpailuetu erityisesti cleantech- puolella siirtyy jo olemassa 

oleville SECA-alueille.  

Teknologiateollisuusyrityksen edustajan mukaan rikkisääntelyn vuoksi moottorien kehitystyö-

hön on tehty merkittäviä investointeja, ja myös uusia työpaikkoja syntyy uusien tilauksien 

myötä. Lisäksi Suomelle on eduksi se, että meillä on edelleen voimakas meriteollisuus ja laa-

jemminkin meriklusteri, joka pystyy hyötymään uusista laiva- ja laitetilauksista. Kyselytutki-

muksessa rikkisääntelystä johtuvien, varustamoiden tekemien toimintaan liittyvistä muutoksis-

ta merkittävimpinä vastaajat mainitsivat uudet innovaatiot sekä uudet markkinointistrategiat. 

Uudet markkinointistrategiat (kestävä kehitys ym.) mainittiin myös tulevaisuuden toimenpi-

teistä merkittävimpänä. 
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5.2 Rikkisääntelyyn liittyvän cleantech-kehityksen tämän hetkinen tilanne 

Ennen rikkisääntelyn voimaantuloa tehtyjen selvitysten mukaan suurin osa aluksista aikoi siir-

tyä vähärikkiseen polttoaineeseen sääntelyn rajojen saavuttamiksi. Myös kyselytutkimuksen 

mukaan vuoden 2015 alusta odotetusti suurin osa aluksista on siirtynyt vähärikkiseen polttoai-

neeseen. Merenkulun osuus Euroopan polttoainemarkkinoista on vähäinen, joten vähärikkisen 

polttoaineen saatavuudessa ei uskota ilmenevän ongelmia. Esimerkiksi Neste Oil on tuonut 

vuoden 2014 lopulla markkinoille uuden rikkisääntelyn mukaisen matalarikkisen HFO-

laivapolttoaineen.  

Vähärikkisen polttoaineen käyttö tulee kuitenkin pitkällä aikavälillä yrityksille kalliiksi ja vähä-

rikkiseen polttoaineeseen siirtyminen vaikuttaa olevan usealle yritykselle vain väliaikainen 

ratkaisu ja uusien innovaatioiden myötä rikkisääntelyyn voidaan sopeutua yhä kustannuste-

hokkaammin. Pitkällä aikavälillä raskaan polttoaineen (HFO) ja vähärikkisen polttoaineen 

(MGO 0,1 %) hinnan eron on ennustettu pysyvän 300–400 USD:n välillä, (ESN, 2013). Tällä het-

kellä polttoöljyn hinnat ovat alhaalla ja polttoaineiden hintaero on ollut 195–250 USD/mt vii-

meisen seitsemän kuukauden aikana. Hintojen eron uskotaan nousevan lähemmäs 400 USD 

öljyn hintojen noustessa. 

Useassa haastattelussa LNG tuli esiin mahdollisena kehittämisen kohteena mihin Suomen val-

tio voisi vaikuttaa positiivisesti ja kehitystä toivotaan nopealla aikavälillä, jotta myös toimijat 

voisivat tehdä tulevaisuuden päätöksiä liittyen LNG:n käyttöön. LNG:n bunkrauspaikkojen ver-

kosto onkin kehittymässä nopeasti Suomessa ja Euroopassa (kuva 3). LNG on ollut käytössä jo 

monia vuosia merenkulun polttoaineena mutta vasta rikkisääntelyn vaikutuksesta LNG:n käyt-

tö ja kehitystyö Itämerellä on yleistynyt. LNG:llä toimivat alukset tulevatkin kysymykseen lä-

hinnä uudisrakennuksina. LNG:n käytön oletetaan lisääntyvän nopeasti uusien aluksien poltto-

aineena (kuva 2). 

Polttoaineiden hintaeron vaikutuksesta pitkällä aikavälillä rikkipesurit nähdään edullisimpana 

ratkaisuna suhteellisen uusin jo rakennettuihin laivoihin. Rikkipesureihin liittyvässä kehitykses-

sä selvitysten mukaan uudehkoissa ja kohtalaisen kookkaissa aluksissa polttoaineiden hintaero 

maksaa investoinnin takaisin noin 1-3 vuodessa riippuen arviosta ja laivasta. Kyselytutkimuk-

sen mukaan rikkipesurin asentaminen onkin ollut varustamoilla toiseksi suosituin keino säänte-

lyn rajojen saavuttamiseksi. Vaikka vähärikkiseen polttoaineisiin siirtyminen on ollut yleisin 

ratkaisu sääntelyn voimaan tulon jälkeen, rikkipesureita on suhteessa asennettu enemmän 

uudehkoihin ja kookkaisiin laivoihin, joiden kuljettamat lastimäärät ovat isoja.  

Suomessa on kehitetty erilaisia ratkaisuja rikin poistamiseen. Uusia tekniikoita on kehitetty ja 

kehitystyö jatkuu koko ajan. Rikkipesurien kehitys on esimerkiksi aloitettu Wärtsilällä jo vuon-

na 2005. DeltaLangh Oy taas on kehittänyt oman suljetun kierron rikkipesurin. Muita suomalai-

sia rikki-pesurien valmistajia on mm. Nordkalk.  

Itämeren satamien järjestön järjestämässä SECA-seminaarissa arvioitiin, että vuoden 2015 

loppuun mennessä asennettujen rikkipesurien määrä SECA-alueilla olisi yhteensä jo 170, (BPO 
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2015). Wärtsilän edustajan mukaan Wärtsilä Oyj on tehnyt vuonna 2014 noin 40 rikkipesurin 

jälkiasennusta. Myös pelkästään Suomen lipun alla oleville aluksille on tullut/tulossa kymme-

nittäin uusia asennuksia. Esimerkiksi Finnlines Oyj on tilannut useita uusia hybridipesureita 

laivoilleen eri toimittajilta, joista suomalainen Wärtsilä toimittaa osan. DeltaLangh taas on 

kehittänyt oman suljetun kierron rikkipesurin, joka on varustamon viiden oman laivan lisäksi 

asennettu haastattelun aikaan maaliskuussa 2015 yhteen varustamon ulkopuoliseen laivaan.  

Uutena kehitystyön tuloksena voidaan myös mainita maailman ensimmäisen matkustaja-

autolautta Stena Germanican konvertoiminen metanolin käyttöön, jossa Wärtsilä on ollut mu-

kana moottoriteknisin ratkaisuin. Ruotsalainen Stena Line varustamo on koekäyttänyt me-

tanolia aluksissaan vuodesta 2014 EU:n tukemana. Metanolia voidaan käyttää laivojen poltto-

aineena moottoria ja polttoaineensyöttösysteemiä muuttamalla. Metanoli on kemialliselta 

rakenteeltaan hyvin pitkälti LNG:n kaltainen. Metanolia valmistetaan globaalisti paljon ja suu-

rimpana tuottajamaana on Norja. Se on LNG:tä kalliimpaa tuottaa, mutta sen jakelukustannuk-

set ovat halvemmat. Vuonna 2013 tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen metanoli on halvempi 

vaihtoehto kuin MGO, (ESN, 2013).  

Tulevaisuuden kehityssuuntauksena voidaan nähdä Suomen merenkulun cleantech-puolella 

laivojen päästöjen vähentämisen kannalta myös ääriolosuhteisiin ja erityisesti arktiseen toi-

mintaympäristöön liittyvä ympäristöosaaminen. Suomen arktisen tietotaidon ja ympäristötek-

nologian (cleantech) yhdistäminen voikin olla yksi tulevaisuuden kehityssuuntaus. Arktisen 

merenkulun lisääntyminen ja sen tarkempi ympäristösääntely tarjoaa Suomellekin liiketoimin-

tamahdollisuuksia. 

Arktiseen alueeseen kohdistuva mielenkiinto on kansainvälistä, ja myös Suomen uudistetun 

arktisen strategian mukaan ”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla 

sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä 

yhteistyötä hyödyntäen”. Suomella on pitkät perinteet arktisen teknologian toimittajana (mm. 

jäänmurtajat ja jäissä kulkevat alukset) ja Suomen arktinen kilpailukyky perustuukin olemassa 

olevaan osaamiseen, tietotaitoon, tuotteisiin ja palveluihin, (VTT, 2014). Toimialalla on ollut 

selvästi muutostarvetta liittyen teknologian kehittymiseen ja arktiseen osaamiseen. Laivanra-

kennusala ja laajemminkin meriklusteri voi hyötyä uusista laivatilauksista. 
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LIITE 1 

Kyselylomake 

Varustamot 

1. Vastaajan yritys 

2. Vastaajan nimi 

3. Vastaajan sähköposti 

4. Varustamonne pääasiallinen liikennemuoto 

� linjaliikenne 

� hakurahtiliikenne 

� matkustajakuljetus 

� muu 

5. Miten uuden rikkisääntelyn asettamat päästörajat on yrityksessänne saavutettu? 

 Lkm 

yhteensä 

Rikkipesuri MGO 

(0,1 %) 

moottorin 

muuttaminen 

LNG käyttöiseksi 

uusi LNG 

käyttöinen 

alus 

muu, 

mikä? 

Ro-ro/ropax       

Konttialus       

Kuivabulk       

Nestebulk       

 

6. Onko yrityksenne merikuljetusten määrä muuttunut rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� merikuljetusten määrä on vähentynyt 

� merikuljetusten määrä on pysynyt ennallaan 

� merikuljetusten määrä on lisääntynyt 

� eos 

7. Ilmoititte että merikuljetustenne määrä on vähentynyt 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetukset ovat keskimäärin vähentyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

8. Ilmoititte että merikuljetustenne määrä on lisääntynyt 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetukset ovat keskimäärin lisääntyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

9. Onko yrityksenne merikuljetusten lastimäärä muuttunut rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� merikuljetusten lastimäärät ovat vähentyneet 

� merikuljetusten lastimäärät ovat pysyneet ennallaan 

� merikuljetusten lastimäärät ovat lisääntyneet 

� eos 



10. Ilmoititte että merikuljetustenne lastimäärät ovat vähentyneet 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetustenne lastimäärät ovat keskimäärin vähentyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

11. Ilmoititte että merikuljetustenne lastimäärät ovat lisääntyneet 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetustenne lastimäärät ovat keskimäärin lisääntyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

12. Ovatko yrityksenne toimintakustannukset nousseet rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

13. Ilmoititte että yrityksenne toimintakustannukset ovat nousseet rikkisääntelyn vaikutuksesta. Mitkä 

kustannukset ovat nousseet? 

� palkat 

� investoinnit 

� polttoainekustannukset 

� muu, mikä? 

14. Ovatko yrityksenne linjaliikenteen rahtihinnat muuttuneet rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� linjaliikenteen rahtihinnat ovat laskeneet 

� linjaliikenteen rahtihinnat ovat pysyneet ennallaan 

� linjaliikenteen rahtihinnat ovat nousseet 

� eos 

15. Ilmoititte että yrityksenne linjaliikenteen rahtihintojen nousseen rikkisääntelyn vaikutuksesta. 

Kuinka paljon linjaliikenteen rahtihinnat ovat nousseet keskimäärin? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

16. Arvionne linjaliikenteen rahtihintojen kehityksestä vuoden 2015 aikana? 

� linjaliikenteen rahtihinnat pienenevät 

� linjaliikenteen rahtihinnat pysyvät ennallaan 

� linjaliikenteen rahtihinnat nousevat 

� eos 

 

 

 



17. Arvioitte linjaliikenteen rahtihintojen nousevan vuoden 2015 aikana. Kuinka paljon arvioitte 

linjaliikenteen merirahtihintojen keskimäärin nousevat vuoden 2015 aikana? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

18. Ovatko yrityksenne pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat muuttuneet rikkisääntelyn 

vaikutuksesta? 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat ovat laskeneet 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat ovat pysyneet ennallaan 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat ovat nousseet 

� eos 

19. Ilmoititte että yrityksenne pitkäaikaisten sopimusten rahtihintojen nousseen rikkisääntelyn 

vaikutuksesta. Kuinka paljon pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat ovat nousseet keskimäärin? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15 % 

� 16–20 % 

� enemmän kuin 20 % 

20. Arvionne pitkäaikaisten sopimusten rahtihintojen kehityksestä vuoden 2015 aikana? 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat pienenevät 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat pysyvät ennallaan 

� pitkäaikaisten sopimusten rahtihinnat nousevat 

� eoa 

21. Arvioitte pitkäaikaisten sopimusten rahtihintojen nousevan vuoden 2015 aikana. Kuinka paljon 

arvioitte pitkäaikaisten sopimusten merirahtihintojen keskimäärin nousevat vuoden 2015 aikana? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15 % 

� 16–20 % 

� enemmän kuin 20 % 

22. Onko rikkisäätely aiheuttanut toimenpiteitä yrityksessänne? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

 



23. Ilmoititte että rikkisääntely on aiheuttanut toimenpiteitä yrityksessänne. Mitä toimenpiteitä 

rikkisääntely on aiheuttanut? 

 tähänastiset muutokset 2015 � 

uudelleenreititys   

kuljetusmuodon uudelleen 

aikataulutus 

  

uudet innovaatiot   

uudet markkinointistrategiat 

(kestävä kehitys ym.) 

  

uudet laivahankinnat   

muu, mikä?   

 

24. Onko rikkisääntelyn noudattamisella vaikutusta yrityksellenne kilpailussa/markkinoinnissa? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

Perustelut 

25. Onko muuta, jota haluaisitte tässä yhteydessä tuoda esille? 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 2 

Kyselylomake 

Yritykset ja huolitsijat 

1. Vastaajan yritys 

2. Vastaajan nimi 

3. Vastaajan sähköposti 

4. Yrityksenne toimiala 

5. Yrityksenne tuontimäärä vuonna 2014  

Euroa (€)  

Tonnia  

6. Yrityksenne vientimäärä vuonna 2014  

Euroa (€)  

Tonnia  

7. Pääasiallinen kuljetustapa nyt? 

8. Pääasiallinen kuljetettavan tavaran tyyppi 

� raakapuu, hake 

� sahatavara 

� sellu, puuhioke 

� paperi, kartonki 

� vaneri, muut puulevyt 

� malmit, rikasteet 

� metallit, metallituotteet 

� raakaöljy 

� öljytuotteet 

� kivihiili, koksi 

� lannoitteet 

� kemikaalit 

� raakamineraalit, sementti 

� vilja 

� kappaletavara 

� muu, mikä? 

9. Onko kuljetus meriteitse tällä hetkellä merkittävä asia yrityksellenne? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

10. Onko yrityksenne merikuljetusten määrä muuttunut rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� merikuljetusten määrä on vähentynyt 

� merikuljetusten määrä on pysynyt ennallaan 

� merikuljetusten määrä on lisääntynyt 

� eos 

 

 



11. Ilmoititte että merikuljetustenne määrä on vähentynyt 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetukset ovat keskimäärin vähentyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

12. Ilmoititte että merikuljetustenne määrä on lisääntynyt 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon 

merikuljetukset ovat keskimäärin lisääntyneet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

13. Ovatko yrityksenne merirahtikustannukset muuttuneet rikkisääntelyn vaikutuksesta? 

� merirahtikustannukset ovat pienentyneet 

� merirahtikustannukset ovat pysyneet ennallaan 

� merirahtikustannukset ovat nousseet 

� eos 

14. Ilmoititte että merirahtikustannuksenne ovat nousseet 1.1.2015 jälkeen. Kuinka paljon merirahtien 

hinnat ovat keskimäärin nousseet? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15% 

� 16–20% 

� enemmän kuin 20 % 

15. Millainen vaikutus on rikkisääntelyllä ollut yrityksenne tuontiin? 

� tuonti on vähentynyt 

� tuonti on pysynyt ennallaan 

� tuonti on lisääntynyt 

� eos 

Kommentit/perustelut 

16. Millainen vaikutus on rikkisääntelyllä ollut yrityksenne vientiin? 

� vienti on vähentynyt 

� vienti on pysynyt ennallaan 

� vienti on lisääntynyt 

� eos 

Kommentit/perustelut 

17. Onko rikkisäätely aiheuttanut toimenpiteitä yrityksessänne? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

 

 



18. Ilmoititte että rikkisääntely on aiheuttanut toimenpiteitä yrityksessänne. Mitä toimenpiteitä 

rikkisääntely on aiheuttanut? 

 tähänastiset muutokset 2015 � 

uudelleenreititys   

tuotannon uusi sijainti   

tuotannon muutokset   

kuljetusmuodon vaihtaminen   

kuljetusmuodon uudelleen 

aikataulutus 

  

uudet innovaatiot   

uudet markkinointistrategiat 

(kestävä kehitys ym.) 

  

muu, mikä?   

 

19. Millainen vaikutus rikkisääntelyllä on ollut tuotteidenne hintoihin? 

� hinnat ovat laskeneet 

� hinnat ovat pysyneet ennallaan 

� hinnat ovat nousseet 

� eos 

20. Ilmoititte että tuotteidenne hinnat ovat nousseet rikkisääntelyn vaikutuksesta. Kuinka paljon 

tuotteidenne hinnat ovat nousseet keskimäärin? 

� 1-5 % 

� 6-10 % 

� 11–15 % 

� 16–20 % 

� enemmän kuin 20 % 

21. Onko rikkisääntelyn noudattamisella vaikutusta yrityksellenne esim. kilpailussa/markkinoinnissa? 

� ei 

� kyllä 

� eos 

Perustelut/kommentit 

22. Onko muuta, jota haluaisitte tässä yhteydessä tuoda esille? 
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