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tlallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan 
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 21 §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä 
annetun lain 21 § :ää, joka sisältää määräykset 
vaarallisia nestemäisiä aineita kuljettavien alusten 
lastijätteiden vastaanottamisesta satamissa. Ny
kyisen lain mukaan sataman ylläpitäjän tulee 
järjestää riittävät laitteet kemikaalijätteiden vas
taanottamiseksi aluksilta. Esityksen tarkoituksena 
on määrätä vastuu jätteiden vastaanotosta kulje-

tettavan kemikaalin omistajalle eli käytännössä 
aineen Vastaanottavalie yritykselle. 

Velvollisuus kemikaalijätteiden vastaanoton 
järjestämiseen perustuu Itämeren alueen merelli
sen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuk
sen kemikaalialoskuljetuksia koskeviin määräyk
siin, jotka tulevat voimaan vuoden 1986 alusta. 
Tämän vuoksi esitetty lainmuutos on tarkoitettu 
tulemaan voimaan myös samasta ajankohdasta 
lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja asian vai-· 
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

Itämeren rannikkovaltiot allekirjoittivat vuon
na 1974 Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelua koskevan yleissopimuksen eli Helsingin 
sopimuksen (SopS 11--12/80). Sopimuksen IV 
liite sisältää määäräykset aluksista aiheutuvan 
meren pilaantomisen ehkäisemisestä. IV liitteen 
5 sääntö (Vaaralliset nestemäiset aineet irtolasti
na) käsittää kemikaalialoskuljetuksia koskevat 
määräykset. Helsingin sopimus liitteineen, lu
kuunottamatta em. IV liitteen 5 sääntöä, tuli 
voimaan 3. 5.1980. Helsingin komission 5. ko
kouksessaan maaliskuussa 1984 tekemän päätök
sen mukaisesti IV liitteen 5 säännön kemikaali
aluskuljetuksia koskevat määräykset tulevat voi
maan 1. 1. 1986. 
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Helsingin sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä on sisällytetty mm. aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä 
annettuun lakiin (alusjätelaki 300/79). Lain 3 
luku sisältää vaarallisia nestemäisiä aineita koske
vat säännökset. Koska tällaisten aineiden ja niitä 
sisältävien seosten päästäminen veteen on pää
sääntöisesti kielletty, on satamissa oltava aluksia 
vatten laitteet näiden aineiden vastaanottoa var
ten. Vastaanottolaitteiden järjestämiseen velvoit
tavat määräykset ovat alusjätelain 21 § :ssä. Sata
man ylläpitäjän tulee tämän mukaan järjestää 
riittävät laitteet vaarallisia nestemäisiä aineita 
sisältävien jätteiden ja seosten vastaanottamiseen 
aluksilta. Tarkemmat määräykset näistä laitteista 
antaa kauppa- ja teollisuusministeriö asianomai
sia viranomaisia kuultuaan. 

Koska Helsingin sopimuksen IV liitteen 5 
sääntö, johon alusjätelain 21 §:n määräykset pe
rustuvat tulee voimaan vasta 1.1.1986, ei pykälää 
ole asiallisesti vielä sovellettu. Tämän vuoksi ei 
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pykälässä edellytettyjä tarkempia määräyksiä vas
taanottolaitteista ole myöskään vielä annettu. 
Kemikaalijätteiden vastaanotto on siis toistaiseksi 
järjestämättä. 

1.2. Muutoksen syyt 

Helsingin sopimuksen vuoden 1986 alusta voi
maan tulevat vastaanottolaitteita koskevat mää
räykset eivät sinällään edellytä nykyisen alusjäte
lain 21 §:n muuttamista. Muutokseen on kuiten
kin katsottu olevan aihetta erityisesti kemikaali
jätteiden vastaanottovastuun uudelleenjärjestä
miseksi. Nykyisen lain mukaan vastuu on sata
man ylläpitäjällä. Koska kemikaaleja vastaanotta
vana yrityksellä on kuitenkin käytännössä parhaat 
edellytykset hoitaa jätteiden vastaanotto ja jatko
käsittely, olisi velvollisuus vastaanoton järjestämi
seksi tarkoituksenmukaisinta antaa tälle yrityksel
le. Tällöin meneteltäisiin myös ympäristönsuoje
lussa yleisesti noudatetun aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti. 

Nykyisessä laissa ei myöskään tehdä eroa las
taus- ja purkaussataman välillä eikä vastaanotto
velvollisuutta ole siten mitenkään rajoitettu. 
Kansainvälisen suuntauksen ja käytännön syiden 
vuoksi olisi sataman vastaanottovelvollisuus kui
tenkin syytä rajata koskemaan vain niitä aineita, 
joita puretaan tai lastataan ko. satamassa. 

1.3. Asian valmistelu 

Kemikaalijätteiden vastaanoton järjestämistä 
on selvitetty kahdessa eri työryhmässä. Kauppa
ja teollisuusministeriön 13. 7. 1982 asettama työ
ryhmä (aluskemikaalityöryhmä) selvitti laajasti 
Suomen satamien kautta tapahtuvia kemikaali
kuljetuksia ja teki ehdotukset kemikaalijätteiden 
vastaanoton periaatteiksi. _ 

Mm. vastuukysymysten täsmentämiseksi asetti 
ympäristöministeriö 2 3. 5 .1984 työryhmän (alus
kemikaalityöryhmä II), jonka tehtävänä oli val
mistella ehdotukset toimenpiteiksi kemikaalijät
teiden vastaanoton · järjestämiseksi satamissa 
1.1.1986 alkaen Helsingin sopimuksen määräys
ten mukaisesti sekä ehdotukset säistä johtuviksi 
säännösmuutoksiksi. Työryhmä ehdotti ympäris
töministeriölle 16.11.1984 luovuttamassaan mie
tinnössä alusjätelain 21 §:n muuttamista siten, 
että vastuu vastaanottolaitteiden hankkimisesta ja 
käytöstä kuuluisi kuljetettavan aineen omistajal
le. 

Ympäristöministeriö on hankkinut aluskemi
kaalityöryhmä II:n mietinnöstä asian kannalta 
keskeisiltä viranomaisilta, järjestöiltä ja yhteisöil
tä lausunnot. Lausunnon ovat antaneet kauppa
ja teollisuusministeriö, merenkulkuhallitus, vesi
hallitus, rannikkoläänien lääninhallitukset, meri
ympäristöneuvottelukunta, Suomen Kaupunki
liitto, Suomen Satamaliitto, Teollisuuden Kes
kusliitto, Kemian Keskusliitto, Suomen Varusta
moyhdistys ja Suomen Teknillinen Kauppaliitto. 

Valtion viranomaiset, meriympäristöneuvotte
lukunta, Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Sata
maliitto ja Suomen Varustamoyhdistys kannatta
vat työryhmän ehdotusta kemikaalijätteiden vas
taanoton järjestämisvastuuksi. Sen sijaan teolli
suuden järjestöt ja Suomen Teknillinen Kauppa
liitto vastustavat työryhmän ehdottamaa alusjäte
lain 21 §:n muutosta. 

Hallituksen esitys perustuu pääperiaatteiltaan 
aluskemikaalityöryhmä II tekemiin ehdotuksiin. 

2. Ehdotetut muutokset 

Alusjätelain 21 §:ää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että sataman omistajalla ei enää olisi vel
vollisuutta järjestää vastaanottolaitteita satamaan, 
vaan ainoastaan velvollisuus huol<:htia siitä, että 
ne järjestetään. Vastaanottolaitteiden hankkimi
sesta ja käytöstä sekä kertyvien jätteiden ja seos
ten kuljetuksesta ja käsittelystä vastaisi kuljetetta
van aineen omistaja eli käytännössä kemikaalia 
vastaanottava teollisuusyritys tai maahantuontilii
ke. Sataman omistajan asiana olisi ainoastaan 
pitää huolta siitä, että vastaanotto on järjestetty 
ja tarvittaessa kieltää lastin purkaminen tai las
taaminen, jollei aineen omistaja ole huolehtinut 
jätteiden vastaanotosta. Vastaanotosta aiheutu
vien kustannusten jakamisesta olisi luonnollisesti 
mahdollista erikseen sopia kuljetettavan 
kemikaalin omistajan ja varustamon kesken esi
merkiksi rahtaussopimuksella. 

Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi myös si
ten, että vastaanottovelvollisuus koskisi vain sata
massa käsitehäviä kemikaaleja eli niitä, joita 
puretaan tai lastataan ko. satamassa. Purkaussata
ma olisi siten velvollinen ottamaan vastaan vain 
satamassa purettavia aineita sisältävät jätteet ja 
vastaavasti lastaussataman vastaanottovelvollisuus 
rajoittuisi niihin jätteisiin, jotka ovat jääneet 
alukseen sen purettua ko. satamassa lastattavaa 
ainetta. Ehdotus rajoittaisi näin ollen oleellisesti 
lastaussataman velvollisuutta ottaa vastaan lasti
jätteitä. Käytännössä lastaussataman vastaanotet-
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tavaksi ei ilmeisesti tulisi jätteitä, koska jätteitä 
voisivat tarjota vain ne alukset, jotka kuljettavat 
satamasta jatkuvasti samoja aineita ja jotka siksi 
eivät yleensä joudu pesemään säiliöitään. 

Nykyisen säännöksen toinen lause, joka koskee 
korjaussataman vastaanottovelvollisuutta, ehdo
tetaan säilytettäväksi asiallisesti ennallaan ja siir
rettäväksi pykälän toiseksi momentiksi. 

Tarkempien määräysten antaminen vastaan
ottolaitteista ehdotetaan siirrettäväksi kauppa- ja 
teollisuusministeriöitä ympäristöministeriön teh
täväksi. Tämä on perusteltua sen vuoksi, että 
ympäristöministeriö käsittelee valtioneuvostolle 
kuuluvista asioista mm. meriympäristön suoje
lua, jätehuoltoa sekä myrkkyjen ja muiden 
kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen 
torjuntaa koskevat asiat. Koska kysymyksessä kui
tenkin on merenkulkuun liittyvä asia, olisi ympä
ristöministeriön ennen määräysten antamista 
kuultava kauppa- ja teollisuusministeriötä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Aluskemikaalityöryhmä II laati satamakohtai
sen arvion siitä, mitä kemikaalijätteiden vastaan-

ottovaatimusten täyttammen kunkin sataman 
kohdalla käytännössä merkitsisi. Kustannukset 
tulisivat olemaan pääasiassa käyttökustannuksia, 
koska useimmissa tapauksissa jätteiden vastaan
otto voitaisiin hoitaa säiliöautoilla. Myös vastaan
otettujen jätteiden edelleen kuljetuksesta ja kä
sittelystä aiheutuisi kustannuksia. Kustannuksista 
vastaisi edellä esitetyn mukaan aineen omistaja. 
Kiinteitä vastaanottosäiliöitä ei työryhmän arvion 
mukaan tarvittaisi kuin Neste Oy:n satamaan 
Porvooseen ja mahdollisesti Uuteenkaupunkiin. 
Välittömiä julkistaloudellisia vaikutuksia ei esi
tyksellä ole. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan samasta 
ajankohdasta kuin Helsingin sopimuksen asiaa 
koskevat määräykset eli 1 päivästä tammikuuta 
1986 lukien. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nalle seuraava lakiehdotus: 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemi
sestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 21 § näin kuuluvaksi: 

21 § 
Sataman omistaja on velvollinen huolehtimaan 

siitä, että satamassa on riittävät vastaanottolait
teet satamassa purettavia tai lastattavia vaarallisia 
nestemäisiä aineita sisältävien jätteiden ja seosten 
vastaanottamiseksi aluksilta. Vastaanottolaittei
den hankkimisesta ja käytöstä sekä kertyvien 
jätteiden ja seosten kuljetuksesta ja käsittelystä 
vastaa kuljetettavan aineen omistaja. 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985 

Korjaussataman omistajan tulee järjestää riittä
vät vastaanottolaitteet korjattaviksi tulevia 
kemikaalisäiliöaluksia varten. 

Tarkemmat määräykset näistä laitteista antaa 
tarvittaessa ympäristöministeriö kauppa- ja teolli
suusministeriötä kuultuaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kaisa Raatikainen 
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Liite 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemi
sestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 21 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Lastaus- ja purkaussataman ylläpitäjän tulee 

järjestää riittävät laitteet vaarallisia nestemäisiä 
aineita kuljettavia aluksia varten tällaista ainetta 
sisältävien jätteiden ja seosten vastaanottamiseksi 
aluksilta. Korjaussataman ylläpitäjän tulee järjes
tää riittävät vastaanottolaitteet korjattaviksi tule
via kemikaalisäiliöaluksia varten. Tarkemmat 
määräykset näistä laitteista antaa kauppa- ja 
teollisuusministeriö asianomaisia viranomaisia 
kuultuaan. 

Ehdotus 

21 § 
Sataman omistaja on velvollinen huolehtimaan 

siitä, että satamassa on riittävät vastaanottolait
teet satamassa purettavia tai lastattavia vaarallisia 
nestemäisiä aineita sisältävien jätteiden ja seosten 
vastaanottamiseksi aluksilta. Vastaanottolaittei
den hankkimisesta ja käytöstä sekä kertyvien 
jätteiden ja seosten ku/jetuksesta ja käsittelystä 
vastaa kuljeteltavan aineen omistaja. 

Korjaussataman omistajan tulee järjestää nittä
vät vastaanottolaitteet korjattaviksi tulevia 
kemikaalisäiliöaluksia varten. 

Tarkemmat määräykset näistä laitteista antaa 
tarvittaessa ympänstöministen·ö kauppa- ja teolli
suusmintsteriötä kuultuaan. 

Tåmå· laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

påi"vänå· 


