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Viite: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle MARPOL 73/78 - 
yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta (LVM016:00/2016) 
 
Asia: WWF Suomen lausunto 
 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 
 

1. Yleistä 

Alusliikenteellä on huomattavia haitallisia vaikutuksia meriympäristöön. Näihin kuuluvat niin 
alusliikenteen aiheuttamat ilma- ja jätevesipäästöt kuin melu ja haitalliset aineet. Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön toimesta MARPOL 73/78-sopimuksen liitteisiin on viime vuosina tehty monta 
positiivista muutosta meriliikenteen haitallisten vaikutusten pienentämiseksi. WWF Suomi tukee 
vahvasti näiden muutosten hyväksymistä osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä hallituksen esityksen 
mukaisesti.  
 
Näillä askelilla tuetaan Suomen merenhoidon tavoitetta saavutta meren hyvä tila vuoteen 2020 
mennessä, ja toimeenpannaan Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaa. Esimerkiksi MARPOL -
yleissopimuksen IV liitteeseen tehdyt muutokset koskien käymäläjätevesien päästökieltoa Itämerellä on 
merkittävä askel kohti vastuullisempaa merenkulkua! 
 
Alla on muutama tarkentava kommentti hallituksen esitykseen, sekä eräiden meriliikennettä koskevien 
määräysten jatkokehitystarpeesta tulevaisuudessa.  
 

1.1. MARPOL -yleissopimuksen I liitteeseen tehdyt muutokset 

 

Pidämme erittäin hyvänä sitä, että esitetään STS-toiminnan rajoittamista aluemerellä nimetyille 

alueille. Näin voidaan varmistaa, että onnettomuustapauksissa lähialueella on riittävä 

kapasiteetti toimia nopeasti ympäristövahinkojen estämiseksi. Katsomme kuitenkin, että 

Suomessa tulisi, Ruotsin ja Saksan malliin, harkita STS-operaatioiden luvanvaraisuutta sekä 

aluemerellä että talousvyöhykkeellä. 

Valitettavasti STS-siirtoja koskevat määräykset koskevat ainoastaan mineraaliöljyä ja ainoastaan 

aluksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 150. Lisäksi määräysten ulkopuolelle jää 

polttoaineen täydennystoiminta. Nämä ovat puutteita joihin toivomme Suomen puuttuvan 

IMO:ssa ja HELCOM-yhteistyössä, ja toivomme että Suomi suhtautuu myönteisesti siihen että 

biopolttoaineet ja LNG lisättäisiin I liitteen soveltamisalaan. 

 



 

 

1.2. MARPOL-yleissopimuksen V liitteen kokonaisuudistus 

 

V liitten kokonaisuudistuksesssa otetaan monta merkittävää askelta kohti parempaa 

meriympäristöä. Kielto meriympäristölle haitalliseksi luokiteltavien irtolastiaineita sisältävien 

lastijäämien poistamiselle mereen on erittäin hyvä, kuten myös kiinteiden jätteiden poistokielto 

ja vaatimus alusjätepäiväkirjamerkinnän tekemisestä kiinteän jätteen tai kalastusvälineiden 

vahingossa tapahtuneesta häviämisestä tai turvallisuussyistä tehtyyn poistamiseen.  

 

Katsomme kuitenkin, että ruokajätteiden osalta uudistus ei ole Itämeren olosuhteisiin nähden 

riittävä. Ruokajätteen hienontaminen ei poista ruokajätteiden ravinteita, jotka myötä-

vaikuttavat Itämeren rehevöitymiseen. Uuden julkaisun (Wilewska-Bien et al 2016) mukaan 

Itämeren meriliikenteessä tuotettu ruokajäte sisältää noin 182 tonnia typpeä ja 34 tonnia 

fosforia. Siitä syystä katsomme, että Suomen tulisi tarttua ruokajätteen aiheuttamaan 

rehevöitymishaittaan kansainvälisillä foorumeilla ajamalla Itämerelle täydellistä ruokajätteen 

päästökieltoa.  

 

1.3. MARPOL -yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyt muutokset 

 

Haluamme meriliikenteen ilmansuojelua koskevan liitteen osalta painottaa, että Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen 

tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta on 

vain ensimmäinen askel kohti meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ja tällä saralla 

vaaditaan vielä runsaasti toimia jotta meriliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät jatkaisi kasvuaan.  

 

1.4. Polaarisäännöstö ja säännöstöstä johtuvat muutokset MAR-POL 73/78 -yleissopimuksen I, II, 

IV ja V liitteisiin ja SOLAS-yleissopimukseen 

 

Polaarisäännöstö on tärkeä ensimmäinen askel kohti turvallista ja vastuullista arktista 

merenkulkua. WWF haluaa kuitenkin painottaa, että polaarisäännöstö ei ole itsessään riittävä 

työkalu arktisen meriympäristön suojelemiseksi merenkulun haitallisista vaikutuksista, vaan 

arktisilla alueilla vaaditaan lisätoimia. Erittäin tärkeää olisi esimerkiksi raskaan polttoöljyn 

käyttökiellon aikaan saaminen. 
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