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Viite: HE 122/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain 
muuttamisesta  
 
Asia: Eduskunnan ympäristövaliokunnan pyytämä WWF Suomen asiantuntijalausunto ja asiantuntijan 
kuuleminen 
 
WWF Suomi kiittää lausuntomahdolllisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa:  
 
WWF tukee vahvasti Suomen ottamia askelia kohti painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen hyväksymistä. Asiaa on käsitelty Suomessa jo usean vuoden ajan, ja Suomi sitoutui  
HELCOMissa muiden jäsenmaiden tavoin ratifioimaan sopimuksen jo vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Vaikka Suomen osuus kansainvälisestä kauppalaivastosta on pieni (0,15% bruttovetoisuudesta), Suomen 
ratifiointiprosessin loppuun saattaminen on myös tärkeä esimerkki muille valtioille. Sopimus ja sen 
ratifioinnin tärkeys mainitaan myös useassa kansallisissa strategiassa ja toimenpideohjelmassa.  
 
Vieraslajien levittäytyminen on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista uhista merten 
monimuotoisuudelle. Maailmalta (ja myös Itämereltä ja Suomesta) on useita esimerkkejä lajeista jotka 
ovat aiheuttaneet suurta tuhoa sekä paikalliselle eliöstölle että elinkeinoille. Vieraslajien leviämisen 
estäminen on sekä mertensuojelun kannalta oleellista että myös taloudellisesti järkevää, sillä uudelle 
alueelle asettuneen vieraslajin poistaminen on erittäin haastellista ja usessa tapauksessa täysin 
mahdotonta. Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2012 laatimassa kansallisessa vieraslaji-
strategiassa arvoidaan, että vieraslajit aiheuttavat Suomelle vuosittain kymmenien tai jopa satojen 
miljoonien eurojen kustannukset.  
 
Painolastivesiyleissopimuksen voimaan tulo olisi suuri voitto Itämeren suojelulle, sillä se auttaisi 
estämään uusien lajien saapumista Itämereen. Ratkaisematta on kuitenkin vielä katsotaanko Itämeren 
olevan sopimuksen soveltamisen osalta eliömaantieteellisesti yhteneväinen merialue, eli sallitaanko 
sopimuksen käsittelyvaatimuksen poikkeuksia Itämeren sisäisessä liikenteessä. WWF Suomi katsoo 
hyväksi sen, että lakiehdotuksessa on otettu tämä huomioon, ja siinä annetaan mahdollisuus tarkentaa 
tätä asiaa valtioneuvoston asetuksella. Katsomme, että Suomen ja Itämeren muiden valtioiden on tässä 
asiassa edettävä varovaisuusperiaatetta noudattaen ja että Itämeren luokitteleminen sopimuksen 
soveltamisen osalta yhdeksi merialueeksi on kyseenalaista.  
 
Mielestämme merenkulun ympäristönsuojelulain 8. luvun 4 § asetetut poikkeukset tämän luvun 
painolastivesiyleissopimuksen ja painolastivesiä koskevien säännösten soveltamiseen asettavat 
muutamia reunaehtoja. Poikkeuksiksi luetaan esimerkiksi kaikki huviveneet jotka ovat alle 50 metriä 
pitkiä ja joiden painolastiveden enimmäistilavuus on kahdeksan kuutiometriä. Tämä vaatisi 
mielestämme, että huviveneitä ohjeistetaan seuraamaan vapaaehtoisesti painolastivesien 
käsittelyohjeita ja että tästä asiasta myös tiedotetaan.  
 
Lakiehdotuksessa myös ainoastaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä liikennöivät alukset on 
tarkoitus jättää painolastivesiyleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällaisten alusten ei 
arvioida aiheuttavan merkittävää haitallisten vieraslajien leviämisen riskiä. Tämä on mahdollista koska 
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yleissopimuksen 3 artiklan kohdassa 2 b) mainitaan että tätä yleissopimusta ei sovelleta ...”sopimus-
puolen aluksiin, joita käytetään vain sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, ellei 
sopimuspuoli määritä, että painolastiveden päästäminen tällaisesta aluksesta huonontaisi tai 
vahingoittaisi ympäristöä,ihmisten terveyttä, omaisuutta tai luonnonvarojasopimuspuolessa tai naapuri- 
taimuissa valtioissa;”... Tämä muotoilu vaatii mielestämme huolellisen ja säännöllisin väliajoin 
toteutetun riskinarvioinnin Suomen sisäisen liikenteen aiheuttamista riskeistä vieraslajien leviämiselle 
sekä säännöllisesti toteutettua satamien seurantaa. Tätä myös painotetaan painolastivesi-
yleissopimksen 4. artiklan kohdassa 2 jossa sanotaan että sopimuspuolet ”kehittävät 
erityisolosuhteidensa ja valmiuksiensa mukaisesti oman lainkäyttöalueensa vesillä ja satamissa 
painolastiveden käsittelyä varten kansallisia käytäntöjä, strategioita tai ohjelmia, jotka ovat 
yleissopimuksen tavoitteiden mukaisia ja edistävät niiden saavuttamista”. Lisäksi sopimuksen 6. artiklan 
1 kohdassa määrätään että ...”sopimuspuolien tulisi pyrkiä yhdessä tai erikseen edistämään ja 
helpottamaan painolastivedenkäsittelyä koskevaa tieteellistä ja teknistä tutkimusta sekä seuraamaan 
painolastiveden käsittelynvaikutuksia oman lainkäyttöalueensa vesillä...” 
 
HELCOM on julkaissut ohjeistuksen Itämeren sisäisen liikenteen riskien arviointimenetelmistä (HELCOM 
Guidance to distinguish between unacceptable high risk scenarios and acceptable low risk scenarios – a 
risk of spreading of alien species by ships on Intra-Baltic voyages) ja Itämeren alueen satamien 
yhtenäisiä seurantamenetelmiä koskevat suositukset (HELCOM ALIENS 2: Non-native species survey 
protocols, target species selection and risk assessment tools for the Baltic Sea) joita tässä työssä tulisi 
noudattaa.  
 
WWF Suomi on tyytyväinen siihen että aikaisemmassa lakiehdotuksessa ollut sisäisen liikenteen 
varauma on poistettu, mikä suojelee erityisesti Saimaan herkkiä vesialueita.  
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