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MONET arktisella alueella liikkuvat
laivat kuluttavat raskasta poltto-
öljyä, jota on luonnehdittu maail-
man likaisimmaksi polttoaineeksi.
Raskaan polttoöljyn käyttö pohjoi-
sen ainutlaatuisilla merialueilla tu-
lee kieltää, ja Suomen pitää muun
muassa Arktisessa neuvostossa tu-
kea käyttökieltoa.
Arktiset vedet ylläpitävät kaupal-

lisesti tärkeitä kalakantoja sekä suu-
ria valas-, hylje-, mursu- ja vesilintu-
populaatioita. Pohjoisnapaa ympä-
röivällä valtavalla alueella ihmisen
kädenjälki ei näy vielä selvästi,
mutta kiinnostus arktisten luonnon-
varojen käyttöä kohtaan on kas-
vanut.
Arktisen merenkulun arvioidaan

lisääntyvän 50 prosenttia vuoteen
2050 mennessä. Suuri osa laivojen
Arktiksella kuluttamasta poltto-
aineesta on raskasta polttoöljyä.
Sen käyttö uhkaa vakavasti meri-
luontoa ja siitä riippuvaisia yhtei-
söjä.
Arktinen neuvosto, jonka pu-

heenjohtajuuden Suomi ottaa vas-
taan ensi toukokuussa, on luokitel-
lut raskaan polttoöljyn mahdolliset
vuodot suurimmaksi arktisen me-
renkulun aiheuttamaksi riskiksi.

ARKTISET MERET ovat herkkiä ja
arvaamattomia. Öljyonnettomuu-
den uhka on todellinen. Äärim-
mäiset sääolot, myrskyt, pimeys ja
ajelehtivat jäävuoret lisäävät liiken-
nöinnin riskejä ja vaikeuttavat
öljyntorjuntaa. Arktiset merialueet
ovat heikosti kartoitettuja, viesti-
liikenne on epäluotettavaa ja apu
on käytännössä aina kaukana.
Raskas polttoöljy on myrkyllistä,

tahmeaa ja tervamaista. Se hajoaa
hyvin hitaasti erityisesti kylmissä
vesissä. Sen siivoaminen öljyonnet-
tomuuden jälkeen on äärimmäisen
vaikeaa, ellei mahdotonta.
Raskaan polttoöljyn käyttäminen

vauhdittaa myös ilmastonmuutosta
erityisesti mustan hiilen päästöjen
takia. Mustalla hiilellä on voimakas
ilmaston lämpenemistä edistävä
vaikutus. Laskeutuessaan vaaleille
lumi- ja jääpinnoille musta hiili vä-
hentää takaisin avaruuteen heijastu-
vien auringonsäteiden määrää.
Tämän seurauksena lumen ja

jään sulaminen nopeutuu: paljastuu
lisää tummaa maan- ja merenpin-
taa, joka sitoo taas lisää auringon-
säteitä. Noidankehä on valmis.
Lisäkuormitusta ei kaivata, sillä

arktisella alueella ilmasto lämpenee
jo nyt kaksi kertaa nopeammin kuin
maapallolla keskimäärin.

LONTOOSSA järjestetään tällä viikol-
la Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön IMO:n meriympäristön suojelu-
komitean kokous. Järjestöön kuulu-

vien maiden on tarkoitus keskustel-
la kokouksessa muun muassa meri-
liikenteessä käytettävien poltto-
aineiden aiheuttamista päästöistä.
Nyt on aika nostaa kissa pöydälle

ja puhua raskaan polttoöljyn haital-
lisista vaikutuksista.
Suomen pitää Arktisen neuvoston

seuraavana puheenjohtajana ajaa
raskaan polttoöljyn sitovan käyttö-
kiellon aikaansaamista arktisilla
alueilla vuoteen 2020 mennessä.
Raskaan polttoöljyn käyttö on jo

kielletty Etelänavalla. Arktisilla
alueilla sen käyttöä ei ole vielä rajoi-
tettu, lukuun ottamatta Norjalle
kuuluvien Huippuvuorten luonnon-
suojelualueita.
Yhdysvallat ja Kanada huomaut-

tivat syyskuussa IMO:lle raskaan
polttoöljyn käytön ympäristöris-
keistä. Useat valtiot ja toimijat, esi-
merkiksi Norjan rannikolla risteilyjä
järjestävä Hurtigruten, ovat tuke-
neet raskaan polttoöljyn käyttö-
kieltoa.

ULKOMINISTERI Timo Soini (ps)
sanoi lokakuun alussa Islannissa
järjestetyssä Arctic Circle -kokouk-
sessa, että mustan hiilen päästöjen
hillitsemiseksi tarvitaan vaikuttavia
toimia. Nyt päättäjillä on mahdolli-
suus näyttää, ettei puhe arktisen
luonnon suojelun tärkeydestä jää
sanahelinäksi.

Suomi voi profiloitua vastuulli-
semman arktisen merenkulun edis-
täjänä ajamalla raskaan polttoöljyn
käyttökieltoa. Suomalaiset yritykset
voivat toimia suunnannäyttäjinä ja
samalla hyötyä uusista ympäristö-
normeista. Raskaan polttoöljyn kor-
vaaminen puhtaammilla ja tehok-
kaammilla polttoaineilla on askel
oikeaan suuntaan.
Ilmastonmuutos ei pysähdy itses-

tään. Suuri öljyonnettomuus ainut-
laatuisen upeilla arktisilla vesillä oli-
si katastrofi. Arktista luontoa täytyy
suojella, kun siihen on vielä mah-
dollisuus.

Vanessa Ryan
Kirjoittaja on ympäristöjärjestö
WWF:n suojeluasiantuntija.

Raskaan polttoöljyn käyttö
on kiellettävä Arktiksella

Vieraskynä

Suomi ja suomalaiset yritykset
voisivat näyttää esimerkkiä ja
toimia suunnannäyttäjinä
kansainvälisillä foorumeilla.

Raskas
polttoöljy
hajoaahitaasti
erityisesti
kylmissävesissä.

Kansalaisten epätietoisuus omista
puoluevalinnoistaan näyttää aina
vain kasvavan. Uusimman HS-
gallupin mukaan niitä, jotka

eivät osanneet tai halunneet sanoa mitä
puoluetta eduskuntavaaleissa äänestäisi-
vät, tai sanoivat etteivät äänestäisi, oli 41
prosenttia. Siis melkein joka toinen on
epävarma äänestyskäyttäytymisestään.
Epätietoisia ei ole 2010-luvulla koskaan

ollut niin paljon kuin nyt. Epävarmojen
osuuden keskiarvo tällä vuosikymmenel-
lä on 32 prosenttia.
Kyselyn mukaan Sdp on taas noussut

ykköseksi ohi keskustan, mutta ero mah-
tuu otoksen virhemarginaaliin. Keskus-

tan kannatus on pysynyt entisellään, ja
Sdp:n kannatus on noussut.
Perussuomalaisten kannatus ei ole

kesästä lähtien enää kutistunut. Sdp:n
kannatuksen viimeaikainen kasvu näyt-
täisikin olevan pois vihreiltä ja vasem-
mistoliitolta.
Johtopäätös on äärimmäisen yksinker-

taistettu. Todellisuudessa suorat siirty-
mät puolueesta toiseen ovat harvinaisia.
Muuttoliike kulkee epätietoisten kautta.
Tätä nykyä erityisen suuri osuus perus-

suomalaisia äänestäneistä on niin sano-
tusti katsomossa: he eivät oikein tiedä,
mitä tekisivät, jos vaalit pidettäisiin nyt.
Kuntavaaleihin on puoli vuotta aikaa.

Oma puolue kadoksissa

TURUN SANOMAT kiinnittää huomiota
siihen, että hallituksen ”kilpailukykysopi-
mus” on ollut pettymys.
”Väellä ja vaivalla aikaan saadussa

kilpailukykysopimuksessa työnantajat,
työntekijät ja hallitus sopivat muun
muassa vuosityöajan pidentämisestä
24 tunnilla ilman lisäkorvausta ja paikal-
lisen sopimisen kehittämisestä.”
”Jos joku ajatteli sopimustekstin olevan

valmista sovellettavaksi toimialoilla ja
työpaikoilla, pettymykseltä ei ole voinut
välttyä. Työajan pidentäminen on sopi-
matta useilla työpaikoilla.”
”Käyttöön on tulossa malleja, joissa

pidennetään aavistuksen päivittäistä tai
viikoittaista työaikaa. Osa liitoista tai
yrityksistä on sopinut pekkaspäivien
leikkaamisesta tai arkipyhien muuttami-

sesta työpäiviksi. Myös työaikapankkeja
ollaan ottamassa käyttöön.”
”Kun paikallista sopimista on päätetty

lisätä, työnantajajärjestöissäkin on hyväk-
syttävä tulokset, joissa kiky-pidennys jäte-
tään yrityskohtaisesti käyttämättä. Koko-
naan toinen asia on, kuinka järkevää
tämänkaltaisia asioita on jättää yritys-
tasolle sovittavaksi.”
”Neuvottelut niin sanotusta Suomen mal-

lista ovat edelleen täysin auki. Palvelualat
ja julkinen sektori eivät ole neuvotteluryh-
mässä mukana. Muissa liitoissa on alkanut
hirvittää, että päätäntävalta työehdoista
siirtyy kokonaan vientiliitoille, jotka eivät
tasa-arvo- ja matalapalkkaeristä perusta.”
”Ensimmäisiä vientialojen neuvotteluita

käynnistellään ensi keväänä. Palkankoro-
tusvaatimuksiakin on jo kuultu.”

P
erustuslain kunnioittamisella
on Suomessa pitkät perinteet,
mutta niin on myös myös lain
puhkomisella. Itsenäisen Suo-
men monista vaikeista tilan-
teista on selvitty omalla eri-

koisuudellamme eli poikkeuslailla, joka
määräenemmistön tuella poikkeaa pe-
rustuslaista muuttamatta sen kirjainta.
Poliitikot ovat viime aikoina usein

arvostelleet perustuslakia liian rajoitta-
vaksi. Se on hyvä merkki, sillä tärkeim-
män säädöksen keskeinen tehtävä onkin
rajoittaa vallankäyttöä, vaikka vallankäyt-
täjällä olisi eduskunnassa enemmistö.
Vuosikymmenten ajan perustuslaki-

valvonta ymmärrettiin Suomessa nimen-
omaan säädettävien lakien etukäteis-
valvonnaksi, joka on kansanedustajien
käsissä. Kansainvälisiltä paineilta poliitik-
koja suojasi esimerkiksi se, että Suomi oli
käytännössä ainoana länsimaana kylmän
sodan ajan Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen ulkopuolella.
Ympäristö muuttui jo 1990-luvulla,

kun Suomi liittyi ihmisoikeussopimuk-
seen, tuli EU:n jäseneksi ja kun maassa
tehtiin suuri perusoikeusuudistus. Enää
ei riitä, että yksittäisen lakiesityksen pe-

rustuslainmukaisuutta arvioidaan edus-
kunnassa ennen lain hyväksymistä. Tar-
vitaan myös kotimaiset ja kansainväliset
säädökset huomioon ottavaa jälkikäteis-
valvontaa sekä yksittäistapauksissa että
yleisellä tasolla. Nykymalli ei takaa riittä-
vän hyvin, että ongelmalliseksi todettu
säännös tai laki todella muuttuisi.

Entinen korkeimman oikeuden
presidentti Pauliine Koskelo poh-
tii Libera-säätiön tuoreessa rapor-
tissa, miten perustuslain valvon-

taa voisi parantaa. Jonkin verran paran-
nettavaa on perustuslakivaliokunnassa,
joka on riippuvainen ulkopuolisista
asiantuntijoista. Valiokunta tarvitsisi
sekä lisää valmisteluvoimaa että johdon-
mukaisemman käsittelytavan.
Suurempi muutos kuitenkin koskisi

tuomioistuinten tekemää jälkikäteis-
valvontaa. Erillistä perustuslakituomio-
istuinta ei välttämättä tarvita, mutta kor-
keimmille oikeusasteille pitäisi antaa
mahdollisuus arvioida säädöksiä myös
muuten kuin yksittäistapausten kautta.
Ehdotus on perusteltu. Se pakottaisi

hallituksen ja eduskunnan korjaamaan
ajastaan jälkeen jääneitä lakeja.

Perustuslakivalvonta on
hyvä tuoda nykyaikaan


