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Liite 

 
 
Aine 
___________________________________ 
Arseeniyhdisteet 

Kielto tai rajoitus 
____________________________________ 

I. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää 
valmistetta ei saa käyttää seuraaviin 
tarkoituksiin ellei jäljempänä toisin säädetä: 

 
a) Estämään pieneliöiden, kasvien tai 

eläinten kasvua 
- alusten rungoissa, 
- häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa 

laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan 
taikka simpukan ja osterin viljelyssä, 

- kaikissa kokonaan tai osittain veden alla 
olevissa laitteissa tai välineissä. 

 
Edellä a) kohdassa tarkoitettuja 

arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä 
valmisteella käsiteltyjä tuotteita ei saa 
luovuttaa markkinoille. 

 
b) Puunsuojakemikaalina. Arseeniyhdis-

teellä käsiteltyä puuta ei saa luovuttaa 
markkinoille. 

 
Kieltoa tai rajoitusta ei kuitenkaan 

sovelleta seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
 
1. Puunsuojaukseen tyhjö- tai painekylläs-

tysmenetelmällä teollisuuslaitoksissa 
käytettäessä epäorgaanisten kupari-kromi-
arseeniyhdistysten seosta (CCA-kylläste, 
tyyppi C). Näin käsiteltyä puuta ei saa 
luovuttaa markkinoille ennen kuin kylläste 
on täysin kiinnittynyt puuhun. 

 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa teolli-

suuslaitoksissa CCA-kyllästeellä käsitelty 
puu voidaan luovuttaa markkinoille ammat-
timaiseen tai teollisuuskäyttöön, jos puun ra-
kenteellinen kestävyys on välttämätöntä ih-
misen  tai  karjan  turvallisuuden   kannalta ja  
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jos suuren yleisön joutuminen ihokosketuk-
seen käsitellyn puun kanssa on epätodennä-
köistä puun käyttöaikana. Poikkeusta sovel-
letaan seuraaviin rakenteisiin: 

- julkisten rakennusten, maatalous- ja toi-
mistorakennusten sekä teollisuustilojen kan-
tavat puurakenteet; 

- sillat ja siltarakenteet; 
- makean tai murtoveden kanssa kosketuk-

siin joutuvat puiset rakenneosat, esimerkiksi 
laiturit ja sillat; 

- meluaidat; 
- lumivyörysuojat; 
- liikenneväylien aidat, liikenteen ohjaus- 

ja törmäysturvalaitteet; 
- karja-aitauksessa käytettävät kuoritut ha-

vupuupylväät; 
- perustukset ja maan tukirakenteet; 
- voimansiirto-, televiestintä- ja valaisin-

pylväät; 
- maanalaisten raiteiden ratapölkyt. 
 
Edellä 1 ja 2 kohdissa tarkoitettua käsitel-

tyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää: 
 
- asuinalueilla tai kotitalouksissa käytettä-

vissä rakenteissa, käyttötarkoituksesta riip-
pumatta; 

- käyttötarkoituksissa, joissa toistuva iho-
kosketus on mahdollinen; 

- merivedessä; 
-maataloudessa, lukuun ottamatta edellä 2 

kohdassa tarkoitettuja kantavia puurakenteita 
ja karja-aitausten pylväitä; 

- käyttötarkoituksissa, joissa käsitelty puu 
voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten 
ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai väli-
tuotteiden kanssa. 

 
II. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää val-

mistetta ei saa käyttää teollisuuden jäähdy-
tys-, prosessi- tai jäteveden käsittelyyn. 
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Elohopeayhdisteet Elohopeayhdistettä ja sitä sisältävää val-
mistetta ei saa käyttää seuraavissa tarkoi-
tuksissa: 

 
a) Estämään pieneliöiden, kasvien tai eläin-

ten kasvua: 
- alusten rungoissa; 
- häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa 

laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan 
taikka simpukan ja osterin viljelyssä; 

- kaikissa kokonaan tai osittain veden alla 
olevissa laitteissa tai välineissä. 

 
b) Puunsuojakemikaalina. 
 
c) Tekstiilin tai sen valmistamiseen tarkoi-

tetun langan kyllästämiseen. 
 
d) Teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jä-

teveden käsittelyyn. 
 
Edellä a-c kohdassa tarkoitettuja eloho-

peayhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteel-
la käsiteltyjä tuotteita ei saa luovuttaa mark-
kinoille. 

 
 
Dibutyylitinavetyboraatti (DBB) 

 
DBB:tä taikka valmistetta tai tuotetta, jossa 

on vähintään 0,1 painoprosenttia DBB:tä ei 
saa luovuttaa markkinoille. DBB:tä ja sitä si-
sältävää valmistetta saa kuitenkin luovuttaa 
vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia DBB:tä 
sisältävän tuotteen valmistukseen. 


