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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan 
vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluk
sista ai}leutuvan vesien pilaanlumisen eh
käisemisestä annettua lakia. Ehdotetuilla 
muutoksilla pantaisiin täytäntöön Itämeren 
alueen merellisen ympäristön 
suojelukomission vuonna 1998 hyväksymä 
suositus, jonka mukaan satamaan saapuvilta 
aluksilta peritään aina maksu öljyisistä 
alusperäisistä jätteistä riippumatta siitä, 
jättääkö alus satamaan jätteitä vai ei. 

Esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäviksi 
myös säännökset valtion viranomaisten 

tehtävistä muiden ympäristölle vahingollisten 
aineiden kuin öljyn aiheuttamien me
riympäristövahinkojen torjunnan järjestämi
sessä. Lakiin tehtäisiin samalla ympäristö
hallinnon uudistamisesta johtuvat muutokset. 
Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi viranomais
ten toimivaltajakoa koskevia säännöksiä si
ten, että merenkulku- ja ympäristövi
ranomaisten toimivallan jako ja virka-apuvi
ranomaisten tehtävät selkeytyisivät. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2000. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Alusjätteiden vastaanotto 

Aluksista aiheutuvan vesien pilaanlumisen 
ehkäisemisestä annetun lain (300/1979), jäl
jempänä alusjätelaki, tarkoituksena on eh
käistä alusten tavanomaisesta toiminnasta 
aiheutuvaa vesien pilaanlumista kieltämällä 
ympäristölle vahingollisten aineiden päästä
minen aluksesta veteen. Laissa kielletään öl
jyn tai öljypitoisen seoksen sekä vaarallisten 
nestemäisten aineiden ja käymäläjätteiden 
päästäminen veteen Suomen vesialueelia ja 
suomalaisesta aluksesta myös Suomen alue
vesien ulkopuolella. Lain mukaan myös 
kiinteän jätteen poistaminen aluksesta veteen 
on kielletty Suomen vesialueelia ja suoma
laisesta aluksesta myös Suomen aluevesien 
ulkopuolella. Tarkempia säännöksiä ja poik-
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keuksia päästäkielloista on annettu aluksista 
aiheutuvan vesien pilaanlumisen ehkäisemi
sestä annetulla asetuksella (635/1993), jäl
jempänä alusjäteasetus. Alusjätelakia sovel
letaan aluksesta peräisin oleviin jätteisiin sii
hen asti, kun ne on luovutettu satamien 
vastaanottolaitteisiin. Siitä lähtien sovelle
taan jätelain (107211993) säännöksiä. 

Satamille asetetaan alusjätelaissa velvolli
suus huolehtia siitä, että satamissa on riittä
vät vastaanottolaitteet öljypitoisten jätteiden 
ja seosten, vaarallisia nestemäisiä aineita si
sältävien jätteiden ja seosten sekä käymä
läjäteveden ja kiinteän jätteen vastaanottami
seksi. Vastaanotto on järjestettävä siten, ettei 
aluksille aiheudu kohtuutonta viivytystä. 
Lain mukaan ympäristöministeriö antaa tar
kemmat määräykset öljypitoisten jätteiden ja 
seosten vastaanottoon tarkoitetuista laitteista. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö, jolle 
määräysten antaminen aikaisemmin kuului, 
on vuonna 1981 antanut satamille 
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määräykset öljyjätteiden ja öljypitoisten 
seosten, käymäläjätevesien ja kiinteiden jät
teiden vastaanottovalmiudesta, muun muassa 
säiliöiden tilavuuksista (Dnro 56/570177). 
Määräyksissä veivoitetaan satamaviranomai
nen huolehtimaan öljyisen jätteen vastaan
oton tilaamisesta sekä aluksen koneistotilois
ta peräisin olevan öljyisen jätteen vastaanot
toon liittyvästä maksuliikenteestä jätehuolto
yrityksen kanssa. 

Vaarallisia nestemäisiä aineita kuljettava 
maahantuoja, muu vastaanottaja, viejä tai 
muu lähettäjä vastaa näitä aineita sisältävien 
jätteiden ja seosten vastaanottoon tarkoitettu
jen laitteiden hankkimisesta ja käytöstä sekä 
kertyvien jätteiden ja seosten kuljetuksesta ja 
käsittelystä. 

Alusjätelain ja alusjäteasetuksen säännök
set perustuvat muun muassa alusten aiheutta
man meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleis
sopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytä
kirjaan (SopS 5111983) eli MARPOL 73178 
-yleissopimukseen sekä Itämeren merellisen 
ympäristön suojelua koskevaan yleissopi
mukseen vuodelta 1974 (SopS 11-1211980) 
ja sen korvanneeseen vuoden 1992 
yleissopimukseen (SopS 2/2000), jäljempänä 
Helsingin sopimus. 

Alusjätelain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten valvonta kuuluu lain 
mukaan vesi- ja ympäristöhallitukselle ja sen 
alaiselle piirihallinnolle. Nykyisen organisaa
tion mukaisesti tehtäviä hoitavat Suomen 
ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökes
kukset 

Merenkulkulaitos valvoo kuitenkin lain 
3-5 ja 9 §:n sekä niiden nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista. 
Poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, 
lääninhallitus, tullilaitos, tielaitos sekä Me
rentutkimuslaitos ovat kukin omalla toi
mialallaan velvollisia osallistumaan valvon
taan ja antamaan pyydettäessä virka-apua 
merenkulkulaitokselle sekä öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisille. Merenkulkulaitos on 
vastaavasti velvollinen antamaan virka-apua 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille. 

Öljyvahinkojen torjunta 

Alusjätelaki sisältää aluksille ja niiden toi
minnalle asetettavien ympäristönsuojeluvaa
timusten lisäksi säännökset alusten aiheutta
mien öljyvahinkojen torjunnasta. Maa-alueita 
koskevat säännökset sisältyvät maa-alueilla 

tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta an
nettuun lakiin (37811974). Näiden lakien 
nojalla on annettu asetus öljyvahinkojen tor
juunasta (636/1993). 

Oljyvahinkojen torjuntaa koskevissa laeis
sa säädetään viranomaisten tehtävistä ja tor
juntaviranomaisten toimivaltuuksista öljyva
hinkojen torjunnassa. Kunnan on alueellaan 
huolehdittava sekä maa-alueella tapahtuvien 
että alusten aiheuttamien öljyvahinkojen tor
jumisesta. Isohkoissa ja usean kunnan alu
eelle ulottuvissa vahingoissa kunnat toimivat 
yhteistyössä keskenään, ja niillä on oikeus 
saada apua valtion viranomaisilta. Valtion 
viranomaiset vastaavat aavalla selällä ja kan
sainvälisillä merialueilla tapahtuvien öljyva
hinkojen torjunnasta. Laissa ja asetuksessa 
olevien säännösten lisäksi eri viranomaisten 
tehtävistä ja torjuntatoimien käytännön or
ganisoinnista määrätään kuntien öljyvahin
kojen torjuntasuunnitelmissa ja lääninhalli
tusten johdolla laadituissa alueellisissa 
alusöljyvahinkojen torjunnan yhteistoimin
tasuunnitelmissa. 

Alusjätelain mukaan alusöljyvahinkojen 
torjunnan ylin johto ja valvonta kuuluvat 
ympäristöministeriölle ja vesi- ja ympäris
töhallitus vastaa öljyvahinkojen torjunnan 
y.leisestä järjestämisestä ja kehittämisestä. 
Oljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat 
vesi- ja ympäristöhallitus, vesi- ja ympäris
töhallituksen asettama torjuntatöiden johtaja, 
vesi- ja ympäristöpiiri sekä kunnassa kunnan 
nimeämä viranomainen ja alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukainen torjuntatöi
den johtaja. 

Vesi- ja ympäristöhallitus muuttui 1 päi
vänä maaliskuuta 1995 Suomen ympäristö
keskukseksi. Ympäristöhallinnosta annetun 
lain (55/1995) 11 §:n 5 momentin mukaan 
Suomen ympäristökeskus vastaa toimialaan
sa kuuluvista, muussa lainsäädännössä vesi
ja ympäristöhallituksen tehtäväksi säädetyis
tä asioista, jollei ympäristöhallinnosta anne
tussa laissa tai muussa laissa toisin säädetä. 
Vesi- ja ympäristöpiireille kuuluneista tehtä
vistä vastaavat alueelliset ympäristökeskuk
set 

1.2. Käytäntö 

Jätteiden vastaanotto satamissa 

Suomessa toimii tällä hetkellä kunnallisia 
ja yksityisiä satamia. Kunnallinen yleinen 
satama voidaan määritellä sellaiseksi sata-
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maksi, joka välittää kaikkea sataman olosuh
teisiin soveltuvaa liikennettä rajoittamatta 
sataman käyttöä tai satamapalveluiden tar
jontaa muutoin kuin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden kannalta välttämättämistä 
syistä. Kunnallisten yleisten satamien toimi
valta perustuu kunnalliseen itsehallintoon, ja 
ne toimivat yleensä kunnallisina laitoksina ja 
eräissä tapauksissa kunnallisina liikelaitok
sina. Teollisuussatama puolestaan on teolli
suuden omistuksessa ja palvelee pääasiassa 
omistajiaan. 

Satamalaitos vastaa satama-alueen jäte
huollon järjestämisestä. Sataman jätehuolto 
kattaa sataman omasta toiminnasta muodos
tuvat ja aluksilla syntyvät kiinteät jätteet (eli 
lähinnä talousjätteet) sekä lastin tuennasta ja 
suojauksesta syntyvät jätteet. Satamissa ote
taan vastaan myös kiinteitä ongelmajätteitä. 
Aluksilta veloitetaan jätemaksu. Jätemaksua 
ei peritä säännöllistä liikennettä harjoittavilta 
aluksilta, jotka hoitavat jätehuoltoosa suo
raan sataman ulkopuolisen jäte
huoltoyrityksen kanssa. 

Sataman jätemaksun piiriin ei kuulu 
alusliikenteessä ~yntyvä alusperäinen pilssi
vesi ja öljy liete. Oljyisiä jätteitä syntyy aluk
sen konehuoneessa lähinnä polttoainejäämis
tä, käytetystä voiteluöljystä ja pilssivesistä. 
Pilssiveden kertyminen aluksella riippuu öl
jynerottelutekniikasta sekä koneiston kun
nosta ja iästä. Polttoainejäämien määrät riip
puvat puolestaan käytetystä poltto
ainelaadusta ja konetehosta tai kulutuksesta. 

Yksityinen jätehuoltoyritys huolehtii tarvit
taessa öljyisen jätteen vastaanotosta käyttäen 
liikkuvaa kalustoa eli säiliöperävaunuja. 
Alus ilmoittaa joko suoraan tai laivanselvit
täjän välityksellä jätehuoltoyritykselle, jos se 
haluaa jättää öljyistä jätettä. Suomessa öl
jyisten jätteiden vastaanottopalveluista veloi
tetaan erikseen palvelun kustannuksia vas
taavasti. Hinnoittelu perustuu jätteen mää
rään ja jätteen vastaanottamiseen kuluvaan 
työaikaan. 

Öljyvahinkojen torjunta 

Suomen ympäristökeskus kehittää ja yllä
pitää öljystä ja muista haitallisista aineista 
aiheutuvien meriympäristövahinkojen torjun
tavalmiutta. Valtion merellisillä viranomai
silla eli merivoimilla, merenkulkulaitoksella 
ja rajavartiolaitoksella on yhteensä 12 moni
käyttöalusta, jotka on varustettu öljyntorjun
taan ja joista uusimmat on varustettu myös 

kemikaalivahinkojen varalta. Nämä alukset 
ovat Suomen ympäristökeskuksen käytettä
vissä meriympäristövahinkojen torjunnassa. 
Suomen ympäristökeskus on hankkinut li
säksi muuta torjuntakalustoa ja -materiaalia, 
ja alueelliset ympäristökeskukset vastaavat 
torjuntakalustovarastojen ylläpidosta. 

Paikallisesti kunnat vastaavat merellä ta
pahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta. Ranni
kon kunnilla on merkittävissä määrin öljyn
torjuntaveneitä ja muuta torjuntakalustoa. 
Kunnat saavat kalustohankinnoistaan kor
vauksen valtion talousarvion ulkopuolisesta 
öljysuojarahastosta. 

1.3. Kansainvälinen sääntely 

Helsingin sopimus 

Itämeren alueen rantavaltiot tekivät vuonna 
1974 Helsingin sopimuksen, joka tuli voi
maan vuonna 1980. Helsingin sopimuksen 
tarkoituksena on Itämeren pilaantumisen eh
käiseminen. Sopimus sisältää määräyksiä 
muun muassa alusten aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä (7 artikla ja IV 
liite). Helsingin sopimus on uudistettu, ja 
uusi yleissopimus allekirjoitettiin Helsingissä 
9 päivänä huhtikuuta 1992. Sopimusta 
uusittaessa ei kuitenkaan määräyksiä 
aluksista aiheutuvan pilaantumisen eh
käisemisestä muutettu, vaan vuoden 1992 
sopimuksen IV liite vastaa 1974 sopimuksen 
IV liitettä. Vuoden 1992 Helsingin sopimus 
tuli voimaan 17 päivänä tammikuuta 2000, 
jolloin se korvasi vuoden 1974 sopimuksen. 

Helsingin sopimuksella perustettu Itämeren 
alueen merellisen ympäristön suojelukomis
sio, jäljempänä Helsingin komissio, hyväksyi 
19. vuosikokouksessaan 1998 joukon suosi
tuksia, joiden tavoitteena on ehkäistä alusten 
laittomia päästöjä Itämerellä. Suosituksissa 
käsitellään muun muassa yhtenäistä maksu
järjestelmää satamille (niin sanottu ei erityis
maksua -järjestelmä), alusten ilmoitusvelvol
lisuutta ennen satamaan saapumista, satami
en jätehuoltosuunnitelmien laatimista sekä 
Helsingin sopimuksen IV liitteen muutosta, 
jolla muun muassa otetaan käyttöön alusjät
teiden jättöpakko. Poikkeuksia jättöpakosta 
voidaan myöntää esimerkiksi lyhyitä matko
ja tekeville matkustaja-aluksille. 
Ei erityismaksua -järjestelmässä aluksilta 

peritään aina jätemaksu riippumatta siitä, jät
tävätkö ne öljyisiä alusperäisiä jätteitä sata
maan vai eivät. Maksun suuruus voidaan 
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porrastaa aluksen koon tai luokan mukaan, 
mutta se ei saa riippua aluksen satamaan 
jättämän öljyisen jätteen määrästä. Helsingin 
komission suosituksen mukaan maksujärjes
telmä suositeltiin otettavaksi käyttöön 1 päi
vään tammikuuta 2000 mennessä. Säännölli
sessä liikenteessä olevien alusten, joilla on 
erillinen sopimus jätehuoltoyhtiön kanssa, ei 
tarvitsisi maksaa jäternaksua. 

Öljyvahinkojen ja kemikaalivahinkojen tor
juntaa koskevat kansainväliset sopimukset 

Merialueella tapahtuvien öljyvahinkojen ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaa ja siihen liit
tyvää yhteistyötä on säännelty kansainvälisin 
sopimuksin. Suomi on sopimuspuolena seu
raavissa torjuntayhteistyötä koskevissa sopi
muksissa: 

1) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja 
Ruotsin välinen sopimus yhteistyöstä öljyn 
tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman 
meren pilaantornisen torjunnassa eli Köö
penhaminan sopimus vuodelta 1993 (SopS 
71-7211998); 

2) Helsingin sopimus vuodelta 1992 (SopS 
2/2000; erityisesti sopimuksen VII liite rne
rellisten pilaanturnisvahinkojen torjun
tayhteistyöstä); 

3) Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopi
mus yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja mui
den haitallisten aineiden vahinkotapauksis
sa aiheuttamaa Itämeren pilaantornista (SopS 
54/1990); 

4) Suomen ja Viron välinen sopimus 
yhteistyöstä torjuttaessa pilaanturnisva-
hinkoja merellä (SopS 3111995); 

5) vuoden 1990 kansainvälinen y leisso
pirnus öljyvahinkojen torjuntavalrniudesta, 
torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä (SopS 
32/1995). 

Vuoden 1993 Kööpenhaminan sopimus 
korvasi aikaisemman, öljyvahinkojen torjun
tayhteistyötä koskeneen Pohjois-maiden väli
sen Kööpenhaminan sopimuksen vuodelta 
1971. Vuoden 1992 Helsingin sopimus kor
vasi puolestaan aikaisemman Helsingin so
pimuksen vuodelta 1974. Vuoden 1990 
kansainvälistä yleissopimusta ollaan 
parhaillaan täydentärnässä pöytäkirjalla, joka 
kattaa muiden haitallisten aineiden kuin 
öljyn aiheuttamien vahinkojen torjunnan. 

Näiden sopimusten yleisenä periaatteena 
on, että sopimuspuolet sitoutuvat ylläpitä
mään riittävää torjuntavalmiutta ja antamaan 

mahdollisuuksiensa mukaan torjunta-apua 
muiden sopirnuspuolten sitä pyytäessä. Van
ha ja uusi Helsingin sopimus, Suomen ja 
Neuvostoliiton välinen sopimus, Suomen ja 
Viron välinen sopimus ja Kööpenhaminan 
sopimus kattavat öljyvahinkojen torjunnan 
lisäksi myös yhteistyön torjuttaessa merellä 
muiden haitallisten aineiden aiheuttamia va
hinkoja. Ympäristöministeriö vastaa alan 
kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä ja 
yhteensovittamisesta. Suomen ympäristökes
kus on kansallinen toimivaltainen viranomai
nen, jolla on Suomen valtion puolesta oikeus 
pyytää torjunta-apua muilta sopimuspuolilta 
ja päättää torjunta-avun antamisesta muille 
sopirnuspuolille. 

1.4. Nykytilan arviointi 

Itämerellä on havaittu runsaasti laittornia 
öljypäästöjä aluksista. Suomen valvonta-alu
eella päästähavaintojen vuotuinen määrä on 
moninkertaistunut edellisiin vuosiin verrattu
na,. 

Oljyisten jätteiden vastaanottopalveluiden 
kustannuksia on pidetty Suomessa korkeina, 
minkä vuoksi öljyiset jätteet on joko jätetty 
muiden maiden satamiin tai vastaanottopal
veluita ei ole käytetty lainkaan. Myös aluk
sen varustamo ja sen turvallisuus- ja ympä
ristönsuojelukulttuuri yhdessä aluksen pääl
lystön ja miehistön koulutuksen ja asentei
den kanssa vaikuttavat aluksen toimintaan. 
Alusten toiminnan valvonta on myös osoit
tautunut ongelmaksi. Laittorniin öljypäästöi
hin syyllistyneitä on ollut vaikea saada vas
taamaan teoistaan. 

Alusöljyvahinkojen torjuntaa koskevaa eri
tyislainsäädäntöä ja sen mukaista Suomen 
ympäristökeskuksen yhdessä muiden rnerel
listen viranomaisten ja kuntien kanssa tapah
tuvaa yhteistyötä torjuntavalmiuden kehittä
misessä ja ylläpidossa sekä vahinkojen tor
junnassa voidaan pitää edelleen toimivana ja 
tehokkaana. Lainsäädännöstä on kuitenkin 
puuttunut selvät säännökset valtion viran
omaisten tehtävistä merellä tapahtuvien ke
rnikaalivahinkojen torjunnan järjestämisessä 
ja suorittamisessa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Helsingin komission hyväksyrnien suosi
tusten tavoitteena on Itämeren alueella aluk
silta tapahtuvien öljyisten alusjätteiden lait-
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tomien päästöjen ehkäiseminen. Helsingin 
komission suositusta noudattavan ei erityis
maksua -järjestelmän voimaan saattamisella 
pyritään edistämään öljyisten alusjätteiden 
jättämistä satamiin ja siten vähentämään 
Itämerellä esiintyviä laittomia öljypäästöjä. 
Tavoitteena on vähentää Itämeren merellisen 
ympäristön pilaantumista. 

Esityksessä ehdotetaankin, että Suomessa 
otettaisiin käyttöön ei erityismaksua -järjes
telmä kaikissa Suomen satamissa alusperäis
ten öljypitoisten jätteiden vastaanotossa. 

Uuden maksujärjestelmän tarkoituksena on 
tehdä laiton öljyisten jätteiden mereen pääs
täminen kannattamattomaksi, koska alus 
joutuu maksamaan jätemaksua, vaikka se ei 
öljyisiä jätteitä satamaan luovuttaisikaan. 
Maksu suoritettaisiin aina, vaikka aluksella 
olisi yksittäistapauksessa kertynyt vain vä
hän öljyistä jätettä eikä sen sen vuoksi tar
vitsisi jättää öljyisiä jätteitä satamaan. Vain 
säännöllisessä liikenteessä olevat alukset va
pautetaan erityismaksujärjestelmästä, jos 
niillä on sopimus pätevän jätehuoltoalan 
yrittäjän kanssa jätteiden käsittelystä. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että alusjäte
lakiin tehtäisiin ympäristöhallinnosta annetun 
lain muutoksesta johtuvat muutokset. Vesi
ja ympäristöhallitukselle aikaisemmin kuu
luneista tehtävistä vastaisi pääosin Suomen 
ympäristökeskus ja vesi- ja ympäristöpiireil
le kuuluneista tehtävistä alueelliset ympäris
tökeskukset Ympäristöministeriölle siirtyisi 
joitakin norminantoon liittyviä tehtäviä. 

Alusjätelakiin ehdotetaan lisättäviksi tar
peelliset säännökset muiden vahingollisten 
aineiden kuin öljyn aiheuttamien ympäristö
vahinkojen eli aluskemikaalivahinkojen tor
junnasta. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi 
viranomaisten toimivaltuuksia koskevia sää
nnöksiä siten, että merenkulku- ja ympäris
töviranomaisten toimivallan jako ja virka
apuviranomaisten tehtävät selkeytyisivät. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ei erityismaksua -järjestelmä 

Ei erityismaksua -järjestelmän käyt
töönotosta aiheutuu Suomessa satamille jon
kin verran kustannuksia. Arvion mukaan ei 
erityismaksua -järjestelmän kokonaiskustan
nukset olisivat noin 20--24 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Satamat määräävät kui-

tenkin järjestelmän käyttöönoton yhteydessä 
satama-maksuun liitetyn tai erillisen maksun, 
jolla öljyisten jätteiden vastaanottamisesta 
aiheutuvat kustannukset peitetään. Järjestel
män tarkoituksenahan on, että kaikki sata
maan saapuvat alukset maksavat maksun 
riippumatta siitä, jättävätkö ne öljypitoisia 
jätteitä satamaan vai eivät. 

Maksun suuruus ei riipu satamaan jätetyn 
öljyisen jätteen määrästä, mutta se voidaan 
porrastaa aluksen koon ja tyypin mukaan. 
Alukset vapautetaan maksusta, jos niillä on 
esimerkiksi erillinen sopimus pätevän jäte
huoltoalan yrityksen kanssa. 

Ei erityismaksua -järjestelmä tasaa aluspe
räisten öljypitoisten jätteiden vastaanotosta 
aiheutuvia kustannuksia alusten kesken. Tä
män vuoksi öljypitoisten jätteiden vastaan
otosta aiheutuvat kustannukset eivät enää 
nousisi yksittäiselle alukselle kohtuuttoman 
korkeiksi. Satamille ei aiheudu lisäkustan
nuksia järjestelmän käyttöönotosta, koska 
satamille aiheutuvat lisäkustannukset voi
daan sisällyttää perittävään maksuun. 

Ympäristöministeriön asettama työryhmä 
selvitti Helsingin komission suosituksen mu
kaisen ei erityismaksua -järjestelmäu täytän
töönpanon kustannusvaikutuksia (Oljyisten 
alusjätteiden vastaanotto satamissa; 
alusjätetyöryhmän mietintö, Suomen ympä
ristö 346). Työryhmän mietintö sisältää arvi
on kustannuksista. Järjestelmän täy
täntöönpano ei edellytä kiinteiden vastaan
ottolaitteiden hankkimista, vaan öljyisten 
jätteiden vastaanotto voidaan edelleen hoitaa 
liikkuvalla kalustolla. Tämänkään vuoksi 
satamille ei synny erillisiä investointikus
tannuksia ei erityismaksua -järjestelmän 
käyttöönotosta. 

Kustannusvaikutuksia arvioitaessa on käy
tetty Ruotsin tilastotietoja, koska ei erityis
maksua -järjestelmä on ollut käytössä Ruot
sissa vuodesta 1980. Arviossa on Ruotsin 
tilastotietojen pohjalta oletettu, että noin 14 
prosenttia satamassa käyvistä aluksista jättää 
öljyisiä jätteitä maihin. Keskimäärin ne 
jättävät jätteitä 5,7 m3/alus. Maihin toimi
tetuista jäteöljyeristä otettuja näytteitä ei tar
vitse määrittää, ja aluksen öljyiset jätteet 
voidaan jättää maihin satamien säännöllisinä 
aukioloaikoina. 

Arvion mukaan alukset pystyvät pump
paamaan öljyiset jätteet maihin lastin 
käsittelyyn kuluvassa ajassa. Helsingin 
sopimuksen IV liitteen muutos antaa 
mahdollisuuden alukselle olla jättämättä 
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maihin vähäisiä jätemääriä. Arviossa on 
myös oletettu, että öljyiset jätteet voidaan 
toimittaa jätteen Ioppukäsittelijälie nykyistä 
kalustoa käyttäen ja jäteöljyjen vastaanotosta 
ja kuljetuksesta veloitetaan nykyisen hinta
tason mukaisesti. 

Edellä esitetyin perustein satamalle alusten 
tavanomaisesta toiminnasta peräisin olevien 
öljyisten jätteiden vastaanotosta aiheutuvat 
keskimääräiset kustannukset alusta kohden 
on arvioitu seuraavasti: 

Jätehuoltoyhtiö 5,7 m3 x 650 mk 3705 mk 
Pumppaus 2-4 h x 390 mk/h 780-1560 mk 
Järjestelmän ylläpito henkilöstökulut 
ja muut kulut 300-500 mk 
Yhteensä aluskäyntiä kohden 
4785-5765 mk 

Arvion lähtökohtana on, että Suomen sata
missa vierailee vuosittain noin 30 000 
alusta, joista noin 14 prosenttia jättää 
öljyisiä jätteitä maihin. Siten noin 4 200 
alusta tulisi jättämään vuosittain öljyisiä jät
teitä satamiin. Vaikka Suomen satamiin öl
jyisiä jätteitä jättävien alusten lukumäärä 
kasvaa alusjätteiden jättöpakon vuoksi, 
keskimäärin kerralla sataman vastaanottolait
teisiin jätettävä öljyjätemäärä tulee luultavas
ti olemaan edellä esitettyä pienempi. Tämä 
johtuu siitä, että useat alukset tulevat Itäme
ren muista satamista, joissa alusjätteiden jät
töpakko ja ei erityismaksua -järjestelmä ovat 
Helsingin sopimuksen perusteella voimassa. 

Suomessa noin puolella satamassa käyvistä 
aluksista arvioidaan olevan erillinen sopimus 
jätehuoltoyrityksen kanssa, jolloin ne va
pautetaan maksusta. Täten e1 erityismaksua 
-järjestelmään kuuluisi noin 15 000 alusta. 
Keskimääräisen öljyisen alusperäisen jätteen 
vastaanotosta johtuvan maksun suuruudeksi 
voidaan arvioida noin 1 300-1 600 
markkaa aluskäyntiä kohden. 

Esitettyä kustannusarviota voidaan verrata 
nykyisiin satamamaksuihin, jotka ovat keski
määrin 5 170 markkaa aluskäyntiä kohden 
(luku sisältää jätehuoltomaksut ja alus
maksut; lähteenä Satamaliiton vuoden 1997 
tilastot). Nykyisin merenkulun maksut ovat 
yhteensä noin 1 ,043 miljardia markkaa 
vuodessa. Suomen Satamaliiton esittämä 
kustannusarvio ei erityismaksua -järjestel
män käyttöönotosta on paljon korkeampi. 

Aluskemikaalivahinkojen torjunta 

Aluskemikaalivahinkojen torjuntaa koske
vat ehdotukset perustuvat nykyisten 
viranomaisorganisaatioiden ja -resurssien 
hyödyntämiseen mahdollisimman kustan
nustehokkaasti. Suomen ympäristökeskus on 
jo hankkinut valtion talousarviossa 
myönnetyillä määrärahoilla aluskemikaaliva
hinkojen torjuntakalustoa, ja kemialliset vaa
ratilanteet on otettu huomioon uusimpien 
ulkovartioalusten hankinnassa. Aluskemikaa
livahinkojen torjuntavastuiden selkeyttärui
sestä lainsäädännössä ei arvioida aiheutuvan 
menolisäyksiä tämänhetkiseen tilanteeseen 
nähden. 

Suomessa ei ole tapahtunut yhtään merkit
tävää aluskemikaalivahinkoa. Näin ollen on 
suhteellisen epätodennäköistä, että viran
omaisille aiheutuisi kustannuksia aluskemi
kaalivahinkojen torjuntatöistä. Lisäksi on 
otettava huomioon, että varustamolla on en
sisijainen vastuu korvata torjuntatöistä viran
omaisille aiheutuneet kustannukset. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Satamien henkilöstön tulee osallistua nii
den alusten öljyisten jätteiden vastaanoton 
järjestämiseen, joilla ei ole erillistä sopi
musta pätevän jätehuoltoalan yrityksen tai 
aluksen reitillä olevan sataman kanssa. Tämä 
tulee lisäämään satamien henkilöstön 
työmäärää niissä satamissa, joissa alusten 
öljyisten jätteiden vastaanoton järjestäminen 
on pääosin hoidettu laivanselvittäjän ja 
jätehuoltoyrityksen kesken. 

Esityksen mukaan aluskemikaali vahinkojen 
torjuntaan liittyvistä tehtävistä vastaisivat 
samat valtion viranomaiset, jotka vastaavat 
alusöljyvahinkojen torjunnasta. Tätä on pi
dettävä tarkoituksenmukaisena järjestelmänä, 
koska näillä viranomaisilla on jo nykyisin 
perusvalmius toimia merialueilla kaikenlai
sissa onnet-tomuustilanteissa. Kunnan tehtä
vät eivät lisääntyisi aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa koskevien uusien säännösten 
vuoksi. 

3.3. Ympäristövaikutukset 

Itämerellä on havaittu vuosien kuluessa 
runsaasti laittomia öljypäästöjä aluksista. 
Suomen valvonta-alueella päästähavaintojen 
määrä vuonna 1996 oli 42, seuraavana 
vuonna 104 ja sitä seuraavana 52 päästöä. 
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Vuonna 1999 havaittiin kaikkiaan 112 
päästöä. Öljyisten jätteiden laittomat päästöt 
rasittavat meriympäristöä ja muodostavat 
ympäristönsuojelullisen ongelman. Mereen 
joutuneet öljymäärät ovat riittävän suuria 
aiheuttamaan haitallisia vaikutuksia 
meriluontoon, erityisesti herkkään 
saaristoalueeseen. 

Alusjätelakiin lisättäväksi ehdotetuilla ei 
erityismaksua -järjestelmän käyttöönottoa 
koskevilla säännöksillä pyritään edistämään 
öljypitoisten alusperäisten jätteiden toimitta
mista satamien vastaanottolaitteisiin. Yhdes
sä alusjätteiden jättöpakon kanssa ei erityis
maksua -järjestelmän odotetaan vähentävän 
huomattavasti niiden alusten määrää, jotka 
päästävät laittomasti öljyisiä jätteitään me
reen. Ehdotuksen tavoitteena on Itämeren 
merellisen ympäristön pilaantomisen eh
käiseminen ja meriluonnon suojeleminen. 

Ehdotukset merellä tapahtuvien kemikaali
vahinkojen torjuntavastuun selkeyttämisestä 
ja torjuntaa koskevien alueellisten yhteistoi
mintasuunnitelmien päivittämisestä katta
maan myös kemikaalivahinkojen torjuntajär
jestelyt tehostavat varautumista näihin ym
päristön kannalta mahdollisesti tuhoisiin on
nettomuuksiin. Selkeät vastuusuhteet takaa
vat nopeat torjuntatoimet, jolloin ympäristö
vauriot voidaan joko estää kokonaan tai ai
nakin rajoittaa niiden laajuutta. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris
töministeriössä yhteistyössä liikenneministe
riön ja merenkulkulaitoksen kanssa. 

Esitys ei erityismaksua -järjestelmän käyt
töönottamiseksi pohjautuu ympä
ristöministeriön 17 päivänä elokuuta 1998 
asettaman työryhmän työhön. Työryhmässä 
selvitettiin järjestelmän käyttöönoton vaati
mia toimenpiteitä ja lainsäädännön muutta
mista koskevia velvoitteita. Työryhmässä 
käsiteltiin myös Helsingin sopimuksen alus
jätteiden jättöpakkoa koskevaa muutosta, 
Helsingin komission suositusta alusten il
moitusvelvollisuudesta sekä suositusta sata
mien jätehuoltosuunnitelmista. Työryhmässä 
olivat edustettuina ympäristöministeriö, lii
kenneministeriö, sisäasiainministeriö, Ah
venanmaan maakuntahallitus, merenkulku
laitos, Suomen ympäristökeskus, Suomen 
Satamaliitto, Suomen Varustamoyhdistys, 

Ålands Redarförening, Ul)<omaanliikenteen 
pientonnistoyhdistys sekä Oljy- ja Kaasualan 
Keskusliitto. Työryhmä luovutti mietintönsä 
ympäristöministeriölle 7 päivänä lokakuuta 
1999. Työryhmän mietintöön sisältyi yksi 
eriävä mielipide ja yksi lausuma. 

Valtion ympäristöhallinto järjestettiin uu
delleen 1 päivänä maaliskuuta 1995 voimaan 
tulleella ympäristöhallinnosta annetun lain 
muutoksella. Kyseisen lainsäädäntöuudistuk
sen valmistelussa oli päädytty siihen, että 
Suomen ympäristökeskus vastaisi muutamaa 
hallinnollista tehtävää 1 ukuun ottamatta 
niistä öljyvahinkojen torjunnan jär
jestämiseen ja kehittämiseen kuuluvista te
htävistä, joista aikaisemmin vastasi vesi- ja 
ympäristöhallitus. Ympäristöhallinnon uudis
tamista koskeneessa hallituksen esityksessä 
(HE 241/1994 vp) ei kuitenkaan otettu kan
taa öljyvahinkojen torjunnan järjestelyihin, 
koska samanaikaisesti oli vireillä ympäristö
vahinkojen torjunnan siirtäminen sisäasiain
ministeriön hallinnonalalle. 

Esitys öljyntorjuntaan liittyvien tehtä-vien 
siirrosta sisäasiainministeriön hallinnonalalle 
sisältyi valtion vuoden 1995 talousarvioesi
tykseen ja hallitus antoi eduskunnalle siihen 
liittyvän esityksen öljyvahinkojen torjuntaa 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 
334/1994 vp). Eduskunta kuitenkin hylkäsi 
esityksen. Vastauksessaan eduskunta 
edellytti, että hallitus selvittää, onko tarkoi
tuksenmukaista yhdistää kemikaalivahinko
jen ja öljyvahinkojen torjuntaa koskeva 
säännöstö ja korvausrahasto. 

Meriympäristövahinkojen torjuntaa koske
viita osiltaan esitys on valmisteltu virkatyö
nä ympäristöministeriössä. Ministeriö on 
tältä osin neuvotellut esityksestä liikennemi
nisteriön, sisäasiainministeriön, puolustusmi
nisteriön, Suomen ympäristökeskuksen ja 
Suomen Kuntaliiton kanssa. Muutosehdotuk
set sisältyivät myös alusjätelain laajempaan 
muutosesitykseen, josta liikenneministeriö 
pyysi lausunnot edellä mainittujen lisäksi 
myös valtiovarainministeriöltä ja öljysuoja
rahaston johtokunnalta. Lausunnoissa esitetyt 
huomautukset on pääosin otettu huomioon. 

4.2. Lausunnot 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
valtionvarainministeriöltä, sisäasiainministe
riöltä, Ahvenanmaan maakuntahallitukselta, 
Suomen ympäristökeskukselta, Suomen Sa
tamaliitolta, Suomen Kuntaliitolta, Teolli-
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suuden ja Työnantajain Kesku~liitolta, Suo
men V arustamoyhdistykseltä, Alands Redar
föreningiltä, Ulkoma(1nliikenteen pientonnis
toyhdistykseltä sekä Oljy- ja Kaasualan Kes
kusliitolta. 

Lausunnonantajien selvä enemmistö 
suhtautui myönteisesti lakiehdotukseen. 
Monissa lausunnoissa esitettiin kuitenkin 
huomautuksia ehdotuksen yksityiskohdista. 
Muun muassa alusten maksuvapautuksista 
toivottiin tiukempaa sanamuotoa. 
Lausunnoista on tehty yhteenveto ympäris
töministeriössä. 

Lausunnot on pyritty mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon esityksen jat
kovalmistelussa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Alusjätelain muuttamista koskevaan 
hallituksen esitykseen (15/1999 vp) si
sältyivät ehdotukset Helsingin komission 
alusjätteiden jättöpakkoa ja alusjätteistä il
moittamista koskevien suositusten panemi
seksi täytäntöön. Eduskunta hyväksy1 esityk
sen muuttamattomana, ja tasavallan presi
dentti vahvisti lain 24 päivänä kesäkuuta 
1999. Laki tulee voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. 

Euroopan komissio on antanut heinäkuussa 
1998 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi aluksilla syntyvän 
jätteen ja lastijäämien vastaanottopalveluista 
satamissa, niin sanottu alusjätedirektiivi 
(KOM/98/0452 lopull. - SYN 98/0249). 

Direktiiviehdotuksessa ja Helsingin komis
sion maaliskuussa 1998 hyväksymissä suosi
tuksissa käsitellään olennaisilta osiltaan sa
moja kysymyksiä. 

Direktiiviehdotukseen sisältyy muun 
muassa maksujärjestelmää ja satamien 
jätehuoltosuunnitelmia koskevia säännöksiä. 
Helsingin komission suositusten täytäntöön
pano ei ole ristiriidassa alusjätedirektiivieh
dotuksen kanssa, koska direktiiviehdotukses
sa ei rajoiteta Itämeren alueella 
käyttöönotettavaa järjestelmää. Helsingin 
komission suositukset ovat osittain tiukem
pia kuin ehdotettu direktiivi. Neuvosto hy
väksyi yhteisen kannan direktiivistä 8 päi
vänä marraskuuta 1999 (asiakirjaviite 
11195/1/99 MAR 91 ENV 97 CODEC 503). 
Direktiivi on parhaillaan Euroopan parla
mentin toisessa käsittelyssä. 

Direktiiviehdotus on annettu tiedoksi 
eduskunnalle (U 9111998). 

Uusi pelastustoimilaki (56111999) tuli voi
maan 1 päivänä syyskuuta 1999. Lain sovel
tamisalaa koskevan 1 §:n mukaan pelastus
toimilakia ei sovelleta muun muassa alusjä
telaissa tarkoitettuun toimintaan. 

Hallitus on antanut 23 päivänä joulukuuta 
1999 eduskunnalle esityksen laiksi merilain 
9 luvun muuttamisesta (HE 190/1999 vp). 
Esityksen mukaan laivanisännän vastuurajoja 
korotettaisiin vastaamaan vuonna 1996 
hyväksytyssä vastuurajoituspöytäkirjassa 
sovittuja uusia nykyistä korkeampia 
vastuurajoja. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

6 §. Pykälään tehtäisiin ympäristöhallin
nosta annetun lain muutoksesta johtuvat 
muutokset: vesi- ja ympäristöhallitus korvat
taisiin Suomen ympäristökeskuksella. 

12 §. Pykälän 1-3 momenttia ehdotetaan 
muutettaviksi ympäristöhallinnosta annetun 
lain muutoksen vuoksi. Ympäristövahinkojen 
torjunta kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön 
26 §:n mukaan ympäristöministeriön toi
mialaan. Suomen ympäristökeskus vastaisi 
alusöljyvahinkojen torjunnan yleisestä järjes
tämisestä ja kehittämisestä ja määräisi tar
vittaessa torjuntatöiden johtajan. Alueelliset 
ympäristökeskukset huolehtisivat lähinnä 
kuntien öljyntorjuntatoimen ohjaamiseen 
liittyvistä tehtävistä. 

Kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitel
mien hyväksymismenettelyyn tehtäisiin sa
malla kuntalaista (36511995) johtuvat muu
tokset. Laissa ei enää säädettäisi, mikä kun
nan toimielin hyväksyy suunnitelman. Koska 
kunta saa pääsääntöisesti täyden korvauksen 
vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitel
man mukaisista hankinta- ja käyttömenoista, 
kunnan olisi saatettava suunnitelma valtion 
viranomaisen, alueellisen ympäristökeskuk
sen, vahvistettavaksi. 

Koska Suomen ympäristökeskukselJa ei 
ole enää muuhun ympäristöhallintoon koh
distuvia ohjaustehtäviä, ehdotetaan, että kes
kushallinnossa luovutaan kuntien isohkoja 
hankintoja sisältävien öljyvahinkojen torjun
tasuunnitelmien käsittelystä. Riittävä valta
kunnallinen ohjaus voidaan toteuttaa muilla 
keinoilla, ja joka tapauksessa on tarkoitus 
säilyttää pykälän 5 momentissa oleva velvoi
te hankkia öljysuojarahaston johtokunnan 
ennakkohyväksyntä suurehkoista hankin
noista. 

13 §. Pykälään tehtäisiin ympäristöhallin
nosta annetun lain muutoksesta johtuvat 
muutokset. 

14 §. Ehdotuksen mukaan ympäristöminis
teriö antaisi säännökset öljysatamien ja mui
den öljyä käsittelevien laitosten torjuntaval
miudesta. 

15 §. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi ym
päristöhallinnosta annetun lain muutoksesta 
johtuvat muutokset. 
Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
valtion viranomaisten kirjanpitokäytännön 
muutosten vuoksi. Taseeseen liittyvää mate-

209047B 

riaalikirjanpitoa helpottaa, jos virka-apuvi
ranomainen voisi liittää taseeseensa alunpe
rin sen käyttöön ja hallintaan luovutetun tor
juntakaluston. Omistusoikeuden muutos ei 
aiheuta muutoksia tämän torjuntakaluston ja 
-tarvikkeiden ylläpidon ja huollon kustan
nusjakoon Suomen ympäristökeskuksen ja 
virka-apuviranomaisten välillä. 

16 §. Pykälään lisättäväksi ehdotetuna 2 
momentilla otettaisiin käyttöön ei erityis
maksua -järjestelmä kaikissa Suomen sata
missa alusperäisten öljyisten jätteiden vas
taanotossa. Ei erityismaksua -järjestelmässä 
aluksilta perittäisiin aina maksu riippumatta 
siitä, jättävätkö ne jätteitä satamaan vai ei
vät. Maksu sisältyisi satamamaksuun tai pe
rittäisiin muulla tavalla alukselta, mutta sen 
suuruus olisi ilmoitettava. Maksun suuruus 
voisi riippua aluksen koosta, mutta ei aluk
sen satamaan jättämien jätteiden määrästä. 
Maksusta voitaisiin antaa alennusta, jos 
aluksella käytetään sellaisia laitteita tai me
netelmiä taikka sellaista hyvälaatuista poltto
ainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jätet
tävää öljyisten jätteiden määrää on voitu 
merkittävästi vähentää. Tällaisia laitteita voi
sivat olla öljyisen jätteen hävittämisel}.si tar
koitetut tai palttoon käytetyt laitteet. Oljypi
toisten jätteiden vähentämiseksi käytetyt me
netelmät voisivat olla aluksen käyttöön ja 
kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä, kuten 
käytettyjen voiteluöljyjen laittaminen erilli
seen säiliöön maissa tapahtuvaa kierrätystä 
varten. Aluksen tulee voida osoittaa satamal
le, mitä keinoja se on käyttänyt öljypitoisen 
alusperäisen jätteen synnyn vähentämiseksi 
saadakseen maksusta alennuksen. Maksun 
suuruudesta päättäisi satama. Maksun por
rastuksella ja alennuksella satamat voisivat 
kannustaa aluksia ryhtymään ympäristön
suojelua edistäviin toimiin. 

Pykälään lisättäväksi ehdotetun 3 momen
tin mukaan maksusta vapautettaisiin alukset, 
jotka merenkulkulaitos on vapauttanut alus
jätteiden jättöpakosta 27 a §:n nojalla, eli ne 
säännöllisessä liikenteessä olevat alukset, 
joilla on sopimus pätevän jätehuoltoalan yri
tyksen kanssa jätteiden käsittelystä. Jos 
tämän lain 27 a §:n nojalla maksusta 
vapautuksen saanut alus haluaa kuitenkin 
jättää öljyiset jätteensä muualle kuin sen 
kanssa sopimuksen tehneelle 
jätehuoltoyritykselle, aluksen tulee maksaa 
vastaanotosta jätetyn öljyjätemäärän 
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mukaisesti. 
Muutettavaksi ehdotetun, 5 momentiksi 

siirtyvän 3 momentin mukaan ympäristömi
nisteriö voi antaa 1 ja 4 momentissa tarkoi
tetuista laitteista tarkempia säännöksiä. 

17 §. Pykälään tehtäisiin ympäristöhallin
nosta annetun lain muutoksesta johtuvat 
muutokset. 

19 §. Pykälä vastaa nykyistä pykälää. 
Vesi- ja ympäristöhallitus on kuitenkin 1 ja 
2 momentissa korvattu Suomen ympä
ristökeskuksella ja vesi- ja ympäristöpiiri 3 
momentissa alueellisella ympäristö
keskuksella. Maininta aluepalopäällikön 
sijaisesta on poistettu 1 momentista uuden 
pelastustoimilain 12 §:n vuoksi tar
peettomana. Pykälän 3 momentista poistet
taisiin alueellisen ympäristökeskuksen tehtä
viä rajoittava viittaus osallistumisesta vain 
rantojen puhdistukseen. 

27 b §. Lakiin lisättäisiin säännökset aluk
sista aiheutuvien muiden ympäristölle vahin
gollisten aineiden kuin öljyn aiheuttamien 
pilaantumisvahinkojen torjunnan järjestämi
sestä. Uudet säännökset koskisivat vain me
rialueilla tapahtuvien aluskemikaalivahinko
jen torjuntaa, mutta ei Saimaan syväväylän 
alueella tai muilla sisävesillä tapahtuvien 
kemikaalivahinkojen torjuntaa. 

Pykälässä olisi säännökset valtion viran
omaisten erityisistä tehtävistä merellisten 
kemikaalivahinkojen torjunnassa samoin 
kuin kemikaalisatamien ja rannikolla olevien 
kemian tehtaiden ja kemikaalivarastojen tor
juntavalmiusvelvoitteista. Muiden vahingol
listen aineiden kuin öljyn aiheuttamien va
hinkojen torjunnasta vastaisivat ehdotuksen 
mukaan samat valtion viranomaiset kuin öl
jyvahinkojen torjunnasta. Uudet velvoitteet 
koskisivat ennen muuta Suomen ympäristö
keskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten 
sekä lain 31 §: ssä tarkoitettujen virka-apua 
antavien viranomaisten tehtäviä. 

Aluskemikaalivahinkojen torjunnassa so
vellettaviksi tulisivat lain 12 §:n 1 momentti, 
13 §:n 1-3 kohta sekä 15, 19 ja 19 a §. 

Kuntien velvoitteet perustuisivat pelastus
toimen lainsäädäntöön. Kunnan tulisi kuiten
kin pyynnöstä antaa virka-apua Suomen ym
päristökeskukselle alueensa ulkopuolellakin. 
Ehdotetuna muutoksella ei ole tarkoitus lisä
tä kuntien tehtäviä. 

Aluskemikaalivahinkojen torjuntakustan
nusten korvaamiseen sovellettaisiin lain 7 
§:ää sekä merilain (674/1994) III osaa, eri
tyisesti sen 7, 9 ja 12 lukua. Aluksen omis-

taja eli laivanisäntä vastaisi siten ensisijai
sesti myös viranomaisille aluskemikaaliva
hinkojen torjuntatöistä aiheutuvien kustan
nusten korvaamisesta. Laivanisännän vastuu
rajoja ollaan juuri korottamassa vuonna 1996 
hyväksytyn vastuurajoituspöytäkirjan 
mukaisesti. 

Vaarallisten aineiden merikuljetuksiin liit
tyvien vahinkojen korvaamista varten on 
vuonna 1996 hyväksytty oma kansainvälinen 
yleissopimuksensa (International Convention 
on Liability and Compensation for Damage 
in Connection with the Carriage of 
Hazardous and Noxious Substances by Sea), 
mutta se ei ole vielä tullut voimaan. 

Aluskemikaalivahinkojen toissijaiseen kor
vaamiseen ei ole öljysuojarahaston kaltaista 
erityisjärjestelyä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että torjuntatöihin osallistuneiden kuntien ja 
muiden kustannukset voitaisiin tarvittaessa 
korvata valtion varoista. Valtio voisi kuiten
kin periä maksamaosa korvaukset takaisin 
vahingosta vastuussa olevalta laivaisännältä. 

30 ja 31 §. Voimassa olevassa laissa sää
detään alusjätelain noudattamisen valvonnas
ta, mutta viranomaisten valvontatehtävät ja 
tehtävienjako, varsinkin ympäristöhallinnon, 
on epäselvä. Valvonnasta säädetään myös 
lain 4, 5, 5a, 5b ja 12 §:ssä. Voimassa ole
vassa 31 §:n 1 momentissa säädetään puo
lestaan virka-avun antamisesta sekä valvon
taan että öljyvahinkojen torjuntaan ja pykä
län 2 momentissa alusöljyvahinkojen alu
eellisista yhteistoimintasuunnitelmista. 

Tarkoituksena on, että valvonnasta, virka
apu mukaan lukien, säädettäisiin 30 §:ssä. 
Samalla tarkoituksena on täsmentää meren
kulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen 
ja alueellisten ympäristökeskusten tehtäviä ja 
työnjakoa valvonnassa. 

Lain 31 §:ssä säädettäisiin virka-avun an
tamisesta öljy- ja kemikaalivahinkojen tor
juntaviranomaisille sekä alueellisten yhteis
toimintasuunnitelmien laadinnasta. Läänin
hallitusuudistuksen vuoksi on tarpeen muut
taa alusöljyvahinkojen torjunnan alueellisten 
yhteistoimintasuunnitelmien laatimista kos
kevia säännöksiä. Tarkoituksena on, että 
suunnitelmissa noudatettaisiin vanhan lääni
jaon sijasta meri- ja vesialuejakoa: Suomen
lahti, Saaristomeri, Pohjanlahti sekä Saimaan 
syväväylän alue. Vastuu suunnitelman laati
misesta siirrettäisiin ympäristöministeriön 
päätöksellä mää-rättäville alueellisille ympä
ristökeskuksille. Lisäksi alueelliset yleistoi
mintasuunnitelmat laajennettaisiin koske-
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maan alusöljyvahinkojen torjunnan lisäksi 
myös yhteistoimintaa aluskemikaalivahinko
jen torjunnassa. 

33 §. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi ym
päristöhallinnosta annetun lain muutoksesta 
johtuvat muutokset. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Öljyvahinkojen torjunnasta annettuun ase
tukseen tehdään tässä esityksessä ehdotettu
jen muutosten edellyttämät muutokset. 

Alusjätelain 31 §:n 2 momentin nojalla 
annettaisiin alueellisia yhteistoimintasuunni
telmia koskeva ympäristöministeriön päätös, 
jonka mukaan suunnitelma-alueet olisivat 
Suomenlahti, Saaristomeri, Pohjanlahti sekä 
Saimaan syväväylän alue. 

Uuden ympäristönsuojelulain (86/2000) ja 
jätelain nojalla voidaan antaa satamia 
koskeva valtioneuvoston asetus. Asetuksessa 
voidaan säätää jätehuoltosuunnitelmankes
keisistä sisältövaatimuksista. Suunnitelman 
tulisi sisältää tiedot muun muassa 
vastuuhenkilöistä, veloitusjärjestelmästä, jä
tekirjanpidosta, jätteiden keräyslaitteista ja 
niiden sijainnista, jätteiden esikäsittelystä ja 
käsittelystä sekä jätteiden loppusijoituksesta. 
Lisäksi laivoille tulisi tiedottaa näistä 
järjestelyistä. Tarkoituksena on, että 

ympäristöluvan varaisten satamien 
jätehuoltosuunnitelma hyväksyttäisiin osana 
lupaa. Muiden satamien osalta voitaisiin 
vaatia jätehuoltosuunnitelmaa edellytyksenä 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoit
tamiselle. Jätehuoltosuunnitelman hyväk
syttävyyden valvontaan liittyvistä lupa- ja 
ilmoitusjärjestelyistä säädettäisiin ympä
ristönsuojeluasetuksessa ( 169/2000). 

3. Voimaantulo 

Alusjätelain 31 §:n 2 momentissa tarkoite
tut alueelliset yhteistoimintasuunnitelmat 
tulisi muuttaa ja laajentaa kattamaan myös 
aluskemikaalivahinkojen torjunta 1 päivään 
heinäkuuta 2002 mennessä. 

Ei erityismaksua -järjestelmän piti Helsin
gin komission suosituksen mukaan tulla voi
maan 1 päivänä tammikuuta 2000. Koska 
alusjätteiden jättöpakkoa koskevan Helsingin 
sopimuksen muutoksen voimaantulo on siir
tynyt 1 päivään heinäkuuta 2000, ei erityis
maksua -järjestelmän voimaantulo tulisi siir
tää samaksi ajankohdaksi. Tämän vuoksi 
laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2000. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuu

ta 1979 annetun lain (300/1979) 6 §, 12 §:n 1-3 momentti, 13 §:n 1 ja 3 kohta, 14 §:n 2 
momentti, 15 §, 16 §:n 3 momentti, 17 §, 19 §:n 1-3 momentti, 30, 31 ja 33 §,sellaisina 
kuin ne ovat, 6 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 1 ja 3 kohta, 14 §:n 2 momentti, 15 ja 17 
§, 19 §:n 1-3 momentti sekä 30 ja 33 §laissa 204/1987 sekä 12 §:n 2 momentti ja 16 §:n 
3 momentti laissa 739/1985 ja 31 § mainituissa laeissa, sekä 

lisätään 16 §:ään 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2, muutettu 3 ja nykyinen 4 momentti 
siirtyvät 4-6 momentiksi, sekä lakiin uusi 27 b § seuraavasti: 

6 § 
Jos Suomen vesialueena alus uppoaa, jou

tuu karille, saa vuodon tai konevian taikka 
muutoin joutuu tilaan, johon liittyy vesien 
pilaantomisen vaara, Suomen ympäristökes
kus voi määrätä ryhdyttäväksi sellaisiin 
alukseen ja sen lastiin kohdistuviin pelastus
tai muihin toimenpiteisiin, jotka se katsoo 
välttämättömiksi vesien pilaantomisen 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. Ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä Suomen 
ympäristökeskuksen on neuvoteltava 
merenkulkulaitoksen, aluksen omistajan, toi
meksiannon saaneen pelastusyhtiön ja 
vakuutuksenantajien edustajien kanssa, jos 
se voi tapahtua aiheuttamatta haitallista 
viivytystä. 

Suomen ympäristökeskus voi noudattaen 
soveltuvin osin 1 momentin säännöksiä mää
rätä ryhdyttäväksi Suomen tekemien voi
massa olevien kansainvälisten sopimusten 
mukaisiin vesien pilaantomista ehkäiseviin 
tai rajoittaviin toimenpiteisiin myös Suomen 
vesialueen ulkopuolella. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 

( alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto 
ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen 
järjestäminen ja kehittäminen. Alueellinen 
ympäristökeskus ohjaa ja valvoo kunnan 
sekä sataman, teollisuus- tai varastolaitoksen 
taikka telakan omistajan velvollisuudeksi 
säädetyn alusöljyvahinkojen torjunnan 
järjestämistä sekä tarvittaessa osallistuu 
torjuntaan. 

Kunnan on alueellaan huolehdittava alusöl
jyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. Kunnalla on sitä var
ten oltava alusöljyvahinkojen torjuntasuunni
telma, jos se paikallisiin oloihin nähden ei 
ole ilmeisen tarpeeton, sekä nimetty vi
ranomainen, joka on vastuussa torjunnan 
järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alu
eella. Kunta voi sopia alusöljyvahinkojen 
torjunnasta yhteistoiminnassa tmsen kunnan 
tai 14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai 
telakan omistajan kanssa. 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunni
telma on saatettava alueellisen ympäristö
keskuksen vahvistettavaksi. 
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13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisia ovat: 

1) Suomen ympäristökeskus; 

3) alueellinen ympäristökeskus; sekä 

14 § 

Ympäristöministeriö antaa tarkempia 
säännöksiä 1 momentissa mainituista 
laitteista ja tarvikkeista sekä niiden määristä. 
Säännöksiä antaessaan ministeriö ottaa 
huomioon sataman liikenteen ja erityisesti 
siellä käyvien säiliöalusten määrän ja muut 
öljyvahingon vaaraan vaikuttavat seikat, 
asianomaisen sataman, laitoksen tai telakan 
taloudellisen kantokyvyn sekä maa-alueilla 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta 
johtuvat tarpeet. 

15 § 
Jos katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa 

torjuntakalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä 
mainittuihin kohteisiin enemmän kuin 
sataman, laitoksen tai telakan omistaja ko
htuudella voidaan velvoittaa hankkimaan, 
taikka sijoittaa torjuntakalustoa tai -tarvik
keita muihin kuin edellä mainittuihin koh
teisiin, Suomen ympäristökeskus suorittaa 
hankinnan valtion puolesta. Hankinnasta ai
heutuvat kustannukset voidaan korvata öl
jysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahas
tosta annetussa laissa säädetään. 

Suomen ympäristökeskus voi luovuttaa 
hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet alu
eellisen ympäristökeskuksen, merenkulku
laitoksen, puolustusvoimien, rajavartiolaitok
sen tai muun valtion viranomaisen omistuk
seen tai hallintaan, taikka kunnan tai 14 
§:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai tela
kan omistajan hallintaan. Tämä on velvolli
nen huolehtimaan torjuntakaluston ja -tarvik
keiden säilyttämisestä, huollosta sekä siitä, 
että niitä voidaan tarvittaessa viivytyksettä 
käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

16 § 

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jät
teiden vastaanottamisesta peritään maksu 
jokaiselta satamassa käyvältä alukselta 
riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan 

jätettä vai ei. Maksu voi sisältyä aluksilta 
perittävään satamamaksuun. Satamamaksuun 
sisältyvä aluksista peräisin olevien jätteiden 
vastaanottamisesta perittävän maksun osuus 
satamamaksusta tulee ilmoittaa. Maksu 
voidaan porrastaa alustyypin ja aluksen 
kokoluokan mukaan, mutta sen suuruus ei 
saa riippua siitä, kuinka paljon jätettä alus 
jättää satamaan. Maksusta voidaan myöntää 
alennusta, jos aluksella käytetään laitteita, 
menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polt
toainetta, joiden ansiosta aluksen maihin 
jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista 
vähäisempi. 

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten 
jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan 
peritä maksua niiltä aluksilta, jotka meren
kulkulaitos on 27 a §:n 3 momentin nojalla 
vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta 

Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia 
säännöksiä 1 ja 4 momentissa tarkoitetuista 
laitteista. 

17 § 
Alueellinen ympäristökeskus voi antaa 

määräyksiä 14 §:ssä tarkoitetun sataman, 
laitoksen tai telakan omistajan velvolli
suudesta ryhtyä säiliöaluksista aiheutuvien 
öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ennakkotoi
menpiteisiin, kuten rajoituspuomien asetta
miseen ja vartioinoin järjestämiseen. 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen 

vaara uhkaa aavalla selällä, Suomen ympä
ristökeskus määrää torjunnan suorittamisesta 
ja asettaa torjuntatöiden johtajan. Jos 
vahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa 
muualla, usean kunnan alueella taikka jos 
vahinko tai vaara on niin suuri, ettei kuntaa 
kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan 
torjuntatöistä, torjuntatöiden johtajana toimii 
aluepalopäällikkö. Jos torjuntatoimet tällöin 
kestävät pitkään tai siihen muuten on 
erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi 
määrätä torjuntatöiden johtajasta toisin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa Suomen ympäristökeskus asettaa tor
juntatöiden johtajan käyttöön tarpeellisen 
henkilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä 
tapauksissa kunta ja 14 §:ssä tarkoitetun sa
taman, laitoksen tai telakan omistaja ovat 
velvollisia alueensa ulkopuolellakin asetta
maan torjuntatöiden johtajan määräyksestä 
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torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä nii
den käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjun
tatöiden johtajan käytettäväksi. 

Alueellinen ympäristökeskus osallistuu 
tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun öljyva
hingon torjuntaan. 

27 b § 
Aluksista Suomen aluevesillä aiheutuvien, 

muiden vahingollisten aineiden kuin öljyn 
aiheuttamien ympäristövahinkojen (aluske
mikaalivahinko) torjuntatoimen ylin johto ja 
valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleinen 
järjestäminen ja kehittäminen. Alueellinen 
ympäristökeskus osallistuu tarvittaessa 
torjunnan järjestämiseen ja torjuntaan. 

Kunta on velvollinen antamaan pyydettäes
sä virka-apua aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaviranomaiselle. Jos vahingon 
torjuminen sitä vaatii, kunnan viranomaisten 
on ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa 
edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. 

Mitä 13, 15, 18, 19 ja 19 a §:ssä säädetään 
alusöljyvahinkojen torjunnasta, koskee so
veltuvin osin myös aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa. Kunta on velvollinen alueensa ul
kopuolellakin asettamaan Suomen ympäris
tökeskuksen asettaman torjuntatöiden johta
jan pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -tarvik
keensa sekä niiden käyttöön tarvittavaa hen
kilöstöä torjuntatöiden johtajan käytettäväksi 
aluskemikaalivahinkojen torjumiseen. 

Poiketen siitä, mitä 18 §:n 3 momentissa, 
19 §:n 4 momentissa ja 19 a §:n 2 momen
tissa säädetään alusöljyvahinkojen torjunta
avun ja torjunnasta aiheutuneiden vahinkojen 
korvaamisesta, korvaus aluskemikaaliva
hingon torjumiseksi annetusta avusta ja alus
kemikaalivahingon torjunnasta aiheutuneesta 
vahingosta voidaan maksaa valtion varoista. 
Valtiolta korvausta saaneen oikeus saada 
korvausta vahingosta vastuussa olevalta 
siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta on 
maksettu. 

30 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen 

säännösten noudattamista valvovat meren
kulkulaitos, Suomen ympäristökeskus ja 
alueelliset ympäristökeskukset 

Merenkulkulaitoksen tehtävänä on, sen 
lisäksi, mitä 4, 5, 5 aja 5 b §:ssä säädetään, 

valvoa aluksista, niiden rakenteesta, 
varusteista, miehityksestä, käytöstä sekä 
ilmoitusvelvollisuudesta tässä laissa ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. 
Suomen ympäristökeskus vastaa alusten 
päästöjen valvonnasta Suomen aluevesillä. 
Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä 
on, sen lisäksi, mitä 12 §:n 1 momentissa 
säädetään, valvoa, että satamissa on 14, 21 
ja 26 §: ssä tarkoitetut laitteet jätteiden 
vastaanottamiseen aluksista. 

Rajavartiolaitos, poliisi, tulli, Merentutki
muslaitos ja puolustusvoimat ovat velvollisia 
toimialoillaan osallistumaan valvontaan ja 
pyydettäessä antamaan virka-apua valvon
taviranomaisille. Merenkulkulaitos on vel
vollinen antamaan virka-apua Suomen ym
päristökeskukselle ja alueellisille ympäristö
keskuksille 3 momentissa tarkoitetuissa val
vontatehtävissä. 

31 § 
Rajavartiolaitos, puolustusvoimat, meren

kulkulaitos, Merentutkimuslaitos, poliisi, lää
ninhallitus ja tielaitos ovat pyydettäessä 
velvollisia antamaan tarpeellista virka-apua 
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjun
taviranomaisille. Jos vahingon torjuminen 
sitä edellyttää, mainittujen viranomaisten on 
ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa 
edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. 

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen tor
juntaviranomaisten ja 1 momentissa mainit
tujen viranomaisten tulee yhdessä laatia 
alueellisen ympäristökeskuksen johdolla 
suunnitelma yhteistoiminnasta 19 ja 27 b 
§:ssä tarkoitettujen vahinkojen tor
juntatyössä. Suunnitelman vahvistaa ympä
ristöministeriö. 

Asetuksella säädetään yhteistoimintasuun
nitelman sisällöstä ja laatimisesta. Ympäris
töministeriö vahvistaa kuitenkin suun
nittelussa noudatettavan aluejaon ja määrää 
suunnitelman laadinnasta vastaavan alueel
lisen ympäristökeskuksen. 

33 § 
Merenkulkulaitoksen 4 §:n taikka Suomen 

ympäristökeskuksen 6 §:n tai 19 §:n 1 mo
mentin nojalla tekemiin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
200 . 

Lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
suunnitelma on kahden vuoden kuluessa lain 

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 

voimaantulosta muutettava kattamaan 
myösyhteistoiminta aluskemikaalivahinkojen 
torjunnassa. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Ympäristöministeri Satu Hassi 



16 HE 14/2000 vp 

Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuu

ta 1979 annetun lain (300/1979) 6 §, 12 §:n 1-3 momentti, 13 §:n 1 ja 3 kohta, 14 §:n 2 
momentti, 15 §, 16 §:n 3 momentti, 17 §, 19 §:n 1-3 momentti, 30, 31 ja 33 §, sellaisina 
kuin ne ovat, 6 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 1 J·a 3 kohta, 14 §:n 2 momentti, 15 ja 17 
§, 19 §:n 1-3 momentti sekä 30 ja 33 §laissa 204 1987 sekä 12 §:n 2 momentti ja 16 §:n 
3 momentti laissa 739/1985 ja 31 § mainituissa laeissa, sekä 

lisätään 16 §:ään 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2, muutettu 3 ja nykyinen 4 momentti 
siirtyvät 4--6 momentiksi, sekä lakiin uusi 27 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Jos Suomen vesialueena alus uppoaa, jou

tuu karille, saa vuodon tai konevian taikka 
muutoin joutuu tilaan, johon liittyy vesien 
pilaantumisen vaara, Vesi- ja ympäristö
hallitus voi määrätä ryhdyttäväksi alukseen 
ja sen lastin osalta pelastus- tai muihin 
toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttämättö
miksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi. Ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä Vesi- ja ympäristöhallituksen on 
neuvoteltava merenkulkuhallituksen, aluksen 
omistajan, toimeksiannon saaneen pelastus
yhtiön ja asianomaisien vakuutuksenantajien 
edustajien kanssa, jos se voi tapahtua 
aiheuttamatta haitallista viivytystä. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi noudattaen 
soveltuvin osin 1 momentin säännöksiä mää
rätä ryhdyttäväksi Suomen tekemien voi
massa olevien kansainvälisten sopimusten 
mukaisiin vesien pilaantumista ehkäiseviin 
tai rajoittaviin toimenpiteisiin myös Suomen 
vesialueen ulkopuolella. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 

(alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto 
ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen järjes
täminen ja kehittäminen. Vesi- ja ympäristö
piiri ohjaa ja valvoo kunnan sekä sataman, 
teollisuus- tai varastolaitoksen ja telakan 
omistajan velvollisuudeksi säädetyn alusöljy
vahinkojen torjunnan järjestämistä sekä 
tarvittaessa osallistuu torjuntaan. 

Ehdotus 

6 § 
Jos Suomen vesialueelia alus uppoaa, jou

tuu karille, saa vuodon tai konevian taikka 
muutoin joutuu tilaan, johon liittyy vesien 
pilaantumisen vaara, Suomen ympäristökes
kus voi määrätä ryhdyttäväksi sellaisiin 
alukseen ja sen lastiin kohdistuviin pelastus
tai muihin toimenpiteisiin, jotka se katsoo 
välttämättömiksi vesien pilaantumisen 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. Ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä Suomen 
ympäristökeskuksen on neuvoteltava meren
kulkulaitoksen, aluksen omistajan, toi
meksiannon saaneen pelastusyhtiön ja 
vakuutuksenantajien edustajien kanssa, jos 
se voi tapahtua aiheuttamatta haitallista 
viivytystä. 

Suomen ympäristökeskus voi noudattaen 
soveltuvin osin 1 momentin säännöksiä mää
rätä ryhdyttäväksi Suomen tekemien voi
massa olevien kansainvälisten sopimusten 
mukaisiin vesien pilaantumista ehkäiseviin 
tai rajoittaviin toimenpiteisiin myös Suomen 
vesialueen ulkopuolella. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 

(alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto 
ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen järjes
täminen Ja kehittäminen. Alueeilinen 
ympäristökeskus ohjaa ja valvoo kunnan 
sekä sataman, teollisuus- tai varastolaitoksen 
taikka telakan omistajan velvollisuudeksi 
säädetyn alusöljyvahinkojen torjunnan 
järjestämistä sekä tarvittaessa osallistuu 
torjuntaan. 
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Kunnan on alueellaan huolehdittava 
alusöljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. Kunnalla on sitä 
varten oltava kunnanvaltuuston hyväksymä 
alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jos 
se paikallisiin oloihin nähden ei ole ilmeisen 
tarpeetonta, sekä nimetty viranomainen, joka 
on vastuussa torjunnan järjestämisestä ja 
johtamisesta kunnan alueella. Kunta voi 
sopia alusöljyvahinkojen torjunnasta yhteis
toiminnassa toisen kunnan tai 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan 
omistajan kanssa. 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma on alistettava vesi- ja ympä
ristöpiirin vahvistettavaksi. Kustan
nuksiltaan ympäristöministeriön määräämän 
rajan ylittävät suunnitelmat on kuitenkin 
alistettava vesi- ja ympäristöhallituksen 
vahvistettavaksi. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisia ovat: 
1) vesi- ja ympäristöhallitus, 

3) vesi- ja ympäristöpiiri sekä 

14 § 

Vesi- ja ympäristöhallitus antaa tarkempia 
määräyksiä 1 momentissa mainituista 
laitteista ja tarvikkeista sekä niiden määristä, 
ottaen huomioon sataman liikenteen ja 
erityisesti siellä käyvien säiliöalusten määrän 
ja muut öljyvahingon vaaraan vaikuttavat 
seikat, asianomaisen sataman, laitoksen tai 
telakan taloudellisen kantokyvyn sekä 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjunnasta johtuvat tarpeet. 

15 § 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi SIJOittaa 

torjuntakalustoa tai -tarvikkeita 14 §: ssä 
mainittuihin kohteisiin enemmän kuin 
sataman, laitoksen tai telakan omistaja 
kohtuudella voidaan velvoittaa hankkimaan, 
taikka sijoittaa torjuntakalustoa tahi 

209047B 

Ehdotus 

Kunnan on alueellaan huolehdittava alusöl
jyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. Kunnalla on sitä var
ten oltava alusöljxvahinkojen torjuntasuunni
telma, jos se paikallisiin oloihin nähden ei 
ole ilmeisen tarpeeton, sekä nimetty vi
ranomainen, joka on vastuussa torjunnan 
järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alu
eella. Kunta voi sopia alusöljyvahinkojen 
torjunnasta yhteistoiminnassa toisen kunnan 
tai 14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai 
telakan omistajan kanssa. 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunni
telma on saatettava alueellisen ympäristö
keskuksen vahvistettavaksi. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisia ovat: 
1) Suomen ympäristökeskus; 

3) alueellinen ympäristökeskus; sekä 

14 § 

Ympäristöministeriö antaa tarkempia 
säännöksiä 1 momentissa mainituista 
laitteista ja tarvikkeista sekä niiden määristä. 
Säännöksiä antaessaan ministeriö ottaa 
huomioon sataman liikenteen ja erityisesti 
siellä käyvien säiliöalusten määrän ja muut 
öljyvahingon vaaraan vaikuttavat seikat, 
asianomaisen sataman, laitoksen tai telakan 
taloudellisen kantokyvyn sekä maa-alueilla 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta 
johtuvat tarpeet. 

15 § 
Jos katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjun

takalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainit
tuihin kohteisiin enemmän kuin sataman, lai
toksen tai telakan omistaja kohtuudella voi
daan velvoittaa hankkimaan, taikka sijoittaa 
torjuntakalustoa tai -tarvikkeita muihin kuin 
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tarvikkeita muihin kuin edellä mainittuihin 
kohteisiin, vesi- ja ympäristöhallitus 
suorittaa hankinnan valtion puolesta. 
Hankinnasta aiheutuvat kustannukset 
voidaan korvata öljysuojarahastosta siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on 
säädetty. 

Hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet 
vesi- ja ympäristöhallitus voi luovuttaa 
merenkulkuhallituksen, puolustusvoimien, 
rajavartiolaitoksen tai muun valtion 
viranomaisen, kunnan tai 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen taikka telakan 
omistajan hallintaan. Tämä on velvollinen 
huolehtimaan torjuntakaluston ja -tarvik
keiden säilyttämisestä, huollosta sekä siitä, 
että niitä voidaan tarvittaessa viivytyksettä 
käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

16 § 

Tarkemmat määräykset 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuista laitteista antaa ympäristö
ministeriö asianomaisia viranomaisia 
kuultuaan. 

Ehdotus 

edellä mainittuihin kohteisiin, Suomen 
ympäristökeskus suorittaa hankinnan valtion 
puolesta. Hankinnasta aiheutuvat kustannuk
set voidaan korvata öljysuojarahastosta siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa 
säädetään. 

Suomen ympäristökeskus voi luovuttaa 
hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet alu
eellisen ympäristökeskuksen, merenkulku
laitoksen, puolustusvoimien, rajavartiolaitok
sen tai muun valtion viranomaisen omistuk
seen tai hallintaan, taikka kunnan tai 14 
§:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai tela
kan omistajan hallintaan. Tämä on velvolli
nen huolehtimaan torjuntakaluston ja -tarvik
keiden säilyttämisestä, huollosta sekä siitä, 
että niitä voidaan tarvittaessa viivytyksettä 
käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

16 § 

Aluksista peräisin olevien öljypitoisien jät
teiden vastaanottamisesta peritään maksu 
jokaiselta satamassa käyvältä alukselta 
riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan 
jätettä vai ei. Maksu voi sisältyä aluksilta 
perittävään satamamaksuun. Satamamaksuun 
sisältyvä aluksista peräisin olevien jätteiden 
vastaanottamisesta perittävän maksun osuus 
satamamaksusta tulee ilmoittaa. Maksu 
voidaan porrastaa alustyypin ja aluksen 
kokoluokan mukaan, mutta sen suuruus ei 
saa riippua siitä, kuinka paljon jätettä alus 
jättää satamaan. Maksusta voidaan myöntää 
alennusta, jos aluksella käytetään laitteita, 
menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista poltto
ainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättä
män öljyisen jätteen määrä on tavallista 
vähäisempi. 

Aluksista peräisin olevien öljypitoisien 
jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan 
peritä maksua niiltä aluksilta, jotka meren
kulkulaitos on 27 a §:n 3 momentin nojalla 
vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta. 

Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia 
säännöksiä 1 ja 4 momentissa tarkoitetuista 
laitteista. 
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17 § 
Vesi ja ympäristöpiiri voi antaa maa

räyksiä 14 §:ssä tarkoitetun sataman, lai
toksen taikka telakan omistajan 
velvollisuudesta ryhtyä säiliöalusten osalta 
öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ennakko
toimen~iteisii!l, ~u!en. .!ajoit~s~uomien 
asettamiseen Ja vartiommn JarJestamtseen. 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen 

vaara on uhkaamassa aavalla selällä, vesi- ja 
ympäristöhallitus määrää torjunnan 
suorittamisesta ja asettaa torjuntatöiden 
johtajan. Jos vahinko on sattunut tai sen 
vaara on uhkaamassa muualla usean kunnan 
alueella taikka jos vahinko tai vaara on niin 
suuri, ettei kuntaa kohtuudella voida vaatia 
yksin huolehtimaan torjuntatöistä, 
torjuntatöiden johtajana toimii asianomainen 
aluepalopäällikkö tai hänen ollessaan 
estyneenä asianomaisen palo- ja pelastus
toimen yhteistoiminta-alueen aluehälytyskes
kuksen sijaintikunnan korkein päivystys- tai 
varallaolovuorossa oleva päällystö
viranhaltija. Jos torjuntatoimet tällöin 
kestävät pitkään tai siihen muuten on 
erityistä syytä, vesi- ja ympäristöhallitus voi 
määrätä torjuntatöiden johtajasta toisin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa vesi- ja ympäristöhallitus asettaa 
torjuntatöiden johtajan käyttöön tarpeellisen 
henkilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä 
tapauksissa kunta ja 14 §:ssä tarkoitettu 
sataman, laitoksen tai telakan omistaja ovat 
velvollisia alueensa ulkopuolellakin asetta
maan torjuntatöiden johtajan määräyksestä 
torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä 
niiden käyttöön tarvittavaa henkilöstöä 
torjuntatöiden johtajan käytettäväksi. 

Vesi- ja ympäristöpiiri osallistuu 
tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun öljy
vahingon torjuntaan liittyvän rantojen 
puhdistuksen järjestämiseen. 

Ehdotus 

17 § 
Alueeilinen ympäristökeskus voi antaa 

määräyksiä 14 §:ssä tarkoitetun sataman, lai
toksen tai telakan omistajan velvollisuudesta 
ryhtyä säiliöaluksista aiheutuvien öljyva
hinkojen ehkäisemiseksi ennakkotoimenpi
teisiin, kuten rajoituspuomien asettamiseen 
ja vartioinnin järjestämiseen. 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen 

vaara uhkaa aavalla selällä, Suomen ympä
ristökeskus määrää torjunnan suorittamisesta 
ja asettaa torjuntatöiden johtajan. Jos 
vahinko on sattunut tai sen vaara uhkaa 
muualla, usean kunnan alueella taikka jos 
vahinko tai vaara on niin suuri, ettei kuntaa 
kohtuudella voida vaatia yksin huolehtimaan 
torjuntatöistä, torjuntatöiden johtajana toimii 
aluepalopäällikkö. Jos torjuntatoimet tällöin 
kestävät pitkään tai siihen muuten on 
erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus voi 
määrätä torjuntatöiden johtajasta toisin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa Suomen ympäristökeskus asettaa tor
juntatöiden johtajan käyttöön tarpeellisen 
henkilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä 
tapauksissa kunta ja 14 §:ssä tarkoitetun sa
taman, laitoksen tai telakan omistaja ovat 
velvollisia alueensa ulkopuolellakin asetta
maan torjuntatöiden johtajan määräyksestä 
torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä nii
den käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjun
tatöiden johtajan käytettäväksi. 

Alueeilinen ympäristökeskus osallistuu 
tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun öljyva
hingon torjuntaan. 

27 b § 
Aluksista Suomen aluevesillä aiheutuvien, 

muiden vahingollisten aineiden kuin öljyn 
aiheuttamien ympäristövahinkojen (aluske
mikaalivahinko) torjuntatoimen ylin johto ja 
valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
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30 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen 

säännösten ja määräysten noudattamisen 
yleinen valvonta kuuluu vesi- ja 
ympäristöhallitukselle ja sen alaiselle 
piiri hallinnolle. Merenkulkuhallitus valvoo 
kuitenkin lain 3-5 ja 9§:n sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. 

Ehdotus 

Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleinen 
järjestäminen ja kehittäminen. Alueeilinen 
ympäristökeskus osallistuu tarvittaessa 
torjunnan järjestämiseen ja torjuntaan. 

Kunta on velvollinen antamaan pyydettäes
sä virka-apua aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaviranomaiselle. Jos vahingon torju
minen sitä vaatii, kunnan viranomaisten on 
ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa 
edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. 

Mitä 13,15,18,19 a §: ssä säädetään 
alusöljyvahinkojen torjunnasta, koskee 
soveltuvin osin myös aluskemikaali-
vahinkojen torjuntaa. Kunta on velvollinen 
alueensa ulkopuolellakin asettamaan Suomen 
ympäristökeskuksen asettaman torjuntatöiden 
johtajan pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -tar
vikkeensa sekä niiden käyttöön tarvittavaa 
henkilöstöä torjuntatöiden johtajan käytettä
väksi aluskemikaalivahinkojen torjumiseen. 

Poiketen siitä, mitä 18 §:n 3 momentissa, 
19 §:n 4 momentissa ja 19 a §:n 2 momen
tissa säädetään alusöljyvahinkojen torjunta
avun ja torjunnasta aiheutuneiden vahinkojen 
korvaamisesta, korvaus aluskemikaaliva
hingon torjumiseksi annetusta avustaja alus
kemikaalivahingon torjunnasta aiheutuneesta 
vahingosta voidaan maksaa valtion varoista. 
Valtiolta korvausta saaneen oikeus saada 
korvausta vahingosta vastuussa olevalta 
siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta on 
maksettu. 

30 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen 

säännösten noudattamista valvovat meren
kulkulaitos, Suomen ympäristökeskus ja 
alueelliset ympäristökeskukset. 

Merenkulkulaitoksen tehtävänä on, sen 
lisäksi, mitä 4, 5, 5 aja 5 b §:ssä säädetään, 
valvoa aluksista, niiden rakenteesta, varus
teista, miehityksestä, käytöstä sekä ilmoi
tusvelvollisuudesta tässä laissa ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat
tamista. 

Suomen ympäristökeskus vastaa alusten 
päästöjen valvonnasta Suomen aluevesillä. 
A Iueellisten ympäristökeskusten tehtävänä 
on, sen lisäksi, mitä 12 §:n 1 momentissa 
säädetään, valvoa, että satamissa on 14, 21 
ja 26 §:ssä tarkoitetut laitteet jätteiden 
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31 § 
Tässä laissa tarkoitetuissa aswzssa ovat 

poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, lää
ninhallitus, tullilaitos, tie- ja vesi
rakennuslaitos ja merentutkimuslaitos toimi
alansa osalta velvollisia osallistumaan 
valvontaan ja antamaan pyydettäessä 
tarpeellista virka-apua merenkulkuhalli
tukselle ja öljyvahinkojen torjuntavi
ranomaisille. Merenkulkuhallitus on vastaa
vasti velvollinen antamaan virka-apua 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille. Jos 
öljyvahingon torjuminen sitä vaatii, on 
mainittujen viranomaisten ryhdyttävä 
pikaisesti torjuntavalmiutensa mukaisiin tar
peellisiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. Virka-avun 
pyytämisessä ja antamisessa noudatettavasta 
menettelystä sekä viranomaisten välisestä 
yhteistoiminnasta voi valtioneuvosto antaa 
tar~empia määräyksiä. 

Oljyvahinkojen torjuntaviranomaisten ja 
muiden 1 momentissa mainittujen 
viranomaisten tulee laatia asianomaisen 
lääninhallituksen johdolla suunnitelma 
yhteistoiminnasta 19 §:ssä tarkoitettujen 
öljyvahinkojen torjuntatyössä. Läänin
hallitukset voivat sopia myös yhteisen 
suunnitelman laatimisesta kahta tai 
useampaa lääniä varten. Suunnitelman 
vahvistaa ympäristöministeriö hankittuaan 
asiasta vesi- ja ympäristöhallituksen 
lausunnon. 

33 § 
Merenkulkuhallituksen 4 §:n ja vesi- ja 

ympäristöhallituksen 6 §:n ja 19 §:n 1 
momentin nojalla tekemiin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Ehdotus 

vastaanottamiseen aluksista. 
Rajavartiolaitos, poliisi, tulli, Merentutki

muslaitos ja puolustusvoimat ovat velvollisia 
toimialoillaan osallistumaan valvontaan ja 
pyydettäessä antamaan virka-apua valvon
taviranomaisille. 

Merenkulkulaitos on velvollinen antamaan 
virka-apua Suomen ympäristökeskukselle ja 
alueellisille ympäristökeskuksille 3 mo
mentissa tarkoitetuissa valvontatehtävissä. 

31 § 
Rajavartio laitos, puolustusvoimat, meren

kulkulaitos, Merentutkimuslaitos, poliisi, lää
ninhallitus ja tielaitos ovat pyydettäessä vel
vollisia antamaan tarpeellista virka-apua 
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjun
taviranomaisille. Jos vahingon torjuminen 
sitä edellyttää, mainittujen viranomaisten on 
ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa 
edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. 

A lusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen tor
juntaviranomaisten ja 1 momentissa mainit
tujen viranomaisten tulee yhdessä laatia 
alueellisen ympäristökeskuksen johdolla 
suunnitelma yhteistoiminnasta 19 ja 27 b 
§:ssä tarkoitettujen vahinkojen tor
juntatyössä. Suunnitelman vahvistaa ympä
ristöministeriö. 

Asetuksella säädetään yhteistoim intasuun
nitelman sisällöstä ja laatimisesta. Y mpäris
töministeriö vahvistaa kuitenkin suun
nittelussa noudatettavan aluejaon ja määrää 
suunnitelman laadinnasta vastaavan 
alueellisen ympäristökeskuksen. 

33 § 
Merenkulkulaitoksen 4 §:n taikka Suomen 

ympäristökeskuksen 6 §:n tai 19 §:n 1 mo
mentin nojalla tekemiin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
200 . 

Lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
suunnitelma on kahden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta muutettava kattamaan myös 
yhteistoiminta aluskemikaalivahinkojen tor
junnassa. 


